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B ismillauhir r ahm u anir r ahiim
Assuluumu' uluikum w ar uhmatttllatLh w ubar ukaatuh

Alhamdulillah, segal:r puji bagi Allah atas semua nikmat dah karunia-Nya.
Utamanya nikmat im:rn dan Islam. Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad
g1 keluarga, shahabirt dan orang-or:rllg yang r-nengikuti petunjuk Beliau.

Pe nrb irc :'r r uhimukumulluh
Di dalam al Qur'iin terdap:it berbagai macam permisalan. Permisalan-permisalan

tersebut disiimpaik:rn:rgar manusi:r mcngirrnbil pe lajaran dan pemahamandarinya.
At{a yirng lug:rs irda pula ynng pcrlu pengkajian untuk sampai pada pemahaman.

Aclir sirtu permisirlnn d:rl:rm irl Qur'an y:rng jika kita baca, kita akan berjengit
ktrrcnirnya. Allah Tir'ala mer-rgibaratki'u-r satu perbuatan berupa ghibah derigan
memirknn daging artau bangkai saudarir sendiri. Tcrdapat dalam surat al Hujurat
ayat 12. Mernakan bangkai sajii sudah menjijikkan apalagi bangkai manusia yang

btrkrrn lair-r adalah saudar:r sendiri. Rasulullah $; dalam beberapa haditsnya juga

rrrenyebutkan hal serupa. Wullahua'lam, Allah-lah yang Mahatahu hakikat makna
clari permisalan ini. Thpi jikar kita resapi, permisalan ini menyiratkan betapa tercela
dan kotornya perbutan ghibah atau lnenggunjing sesama muslim.

Dalam edisi kali ini, kittr mencoba rnengupas ghibah dan beberapa
permasalahannya. Tujuallnya argz'lr kita bisa mengidentifikasi ghibah dan
menghinclarinya. Juga untuk mengetahui beberapa jenis ghibah yang dibolehkan.

Pe nrb a c a R uhim akumull ah

Setelah beberapa waktu bcrlalu, t:rk teraszr telah puluhan edisi kita lalui,
allumtlulillalt Namun begitu, tetap saja kckurangan masih ada, dan kesalahan
maupun keterlambiltan pr.ur tak pernah alpha. Kami sampaikan maaf pada pembaca

atrrs sclnLlilnya clan terirna kasih kami ucapkirn untuk semua masukan dan
kontribusinya. Semoga kita bisa terus istiqamah dalam usaha menegakkan dien-
Nyir. Amin.



Orangtua, Anak dan Sekolah
f ahgan langsung cemas saat melihat anak kita

I tak cepat faham saat kita membantu

I menerangkan pelajaran padanya. Jangan pula

tf,ngsung memvonis, ada yang kurang dengan
otaknya atau mencapnya sebagai anak bandel
karena tak memperhatikan keterangan kita. Kita
harus ingat bahwa otak memiliki metode
berbeda.beda untuk bisa belajar dengan eGktlf.
Ada yang lebih cocok dengan mendengarkan,
ada yang dengan membaca dan ada pula yang

baru bisa belajar setelah praktek nyata di
lapangan.

Kita juga tak perlu panik secara berlebihan
ketika melihat nilai akhir atau rapor anak kita
yang tampil 'bersahaja', dengan nilai-nilai
seadanya. Sebab, bisa jadi ada kecenderungan,
bakat atau talenta lain yang ia miliki. Mungkin
si anak lemah di pelajaran, tapi ia sangat piawai
soal komputer, menulis, terampil membuat
kerjinan atau potensi lainnya.

Melihat dua realita seperti ini, pertama kita
hanya perlu evaluasi dan mencoba menerapkan
metode pembelajaran yang pas. Dan yang kedua,
kita hanya perlu meluangkan waktu untuk lebih
memperhatikannya. Mendalami kecenderungan
dan bakat positifnya, untuk kemudian kita
salurkan dan optimalkan.

Akan tetapi ketilia kita melihat anak kita
memiliki serue beragama yang tak seberapa, juga

ketaatan pada aturan-Nya yang sangat kurang,
maka inilahmasalah kita yangsebenamya. Malas
shalat, enggan membaca al Quran atau bahkan
tidak bisa membaca, suka mengungkapkan kata-
kata kotor, perilaku yang cenderung brutal dan
memberontak pada orangtua dan lain
sebagainya. Melihat semua ini, mestinya kita
berpikir, adakah yang salah dalam pendidikan
yang kita berikan pada mereka. Dan prosentase

introspeksi lebih besar harus kita tujukan pada

diri sendiri sebagai trrang tua. Sebab, secara

tanggungjawab ilahiyah, kita tidak mungkin
menimpakan batu kesalalahan pada orang atau
faktor lain begitu saja. kitalah yang akan dimintai
pertanggungjawaban dalam hal ini.

dlng tidak ada dua hal yang peilu kita
evaluasi. Pertama, seberapa besdr perhatian dan
respon kita pada anak-anak terhadap hal-hal
yang sifamya diniyah? Sebab, tak jarang, sebagian

kita lebih tertarik dan cenderung memberikan
apresi4si dan perhatian hanya jika mereka
meraih prestasi-prestasi dalam urusan duniawi.
Kita-beri hadiah saat ia juara menyanyi, kita puii
saat ia pandai menguasai teknologi. Tapi prestasi-

prestasi yang sifatnya diniyah, kita tak pernah
ambil peduli. Mungkin kita tidak sadar, dari
perhatian yang kita berikan, akan terb,Jntuk
persepsi dan klasifikasi dalam otak anak-anak;
yang ini penting karena orangtua memberikan
apresiasi dan yang ini tidak penting karena toh

orang tua juga tak menganggapnya penting.

Kedua, sudahkah kita memilihkan
lingkungan yang baik untuknyal Jika di sekitar
rumah buruk kondisinya, kita bisa menilai sendiri,

seberapa besar proteksi yang telah kita berikan?
Kemudian tentang sekolah. Dalam memilih
sekolah, kita harus benar-benar teliti dan bukan
hanya asal anak senang. Sebab, lingkungan
sekolah memiliki pengaruh cukup besar pada

anak. Sekolah dengan kualitas pendidikan
diniyah yang bagus, mestinya menjadi prioritas
utama.

Prinsip dasar yang harus kita pegang adalah,
Allah menciptakan manusia untuk beribadah
pada-Nya. Dan kita diberi anugerah anak, bukan
lain adalah untuk membentuknya menjadi
hamba-Nya yang shalih, yang taat beribadah
pada-Nya. Wallahua' Inn (aviv)
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Semua tahu, bahwa ghibah, menggunjing itu
dosa. Entah kenikmatan macam apa yang
menyebabkan seseorang merasa enjoy
ketika memakan bangkai saudaranya. Entah
kepuasan apa pula yang dirasakan hingga
seseorang merasa lega dan tersanjung saat
menceritakan aib saudaranya muslim.

Bagi setiap muslim, segala aktivitas adalah
ladang pahala. Pengetahuan dan keahlian
seakan menjadi alat untuk mengolahnya.
Ketika seseorang memiliki pengetahuan
dalam banyak hal, juga terampil dalam
menciptakan karya-karya kebaikan, itu
adalah karunia tiada tara.
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Anda bisa berkarya dan
berdakwah lewat buku

Kirim karya terbaik Andal
Ketentuan Naskah ;

1. Naskah Asli atau Terjemahan,

2. Tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan

As-Sunnah.
3. Tema; Remaja, Keluarga, Wanita, lslamic Parenting,

Motivasi, lbadah, dan Akidah.
4. Panjang naskah 1 00 - 200 halaman kuarto 1,5 spasi.
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8uk! ini menarik dan membuatpenasaian seluruh
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shalat tidak dilerima? Eagaimanapun, buku lni

merupakan buku perlsma yang membahaspenyebab

shalatsia"sia dan tak be0ah8la.

KATA MEREKA.,.
Setelah membaca buku "AGAR SHALATTAK

SIA-SIA", says baru sadrr bahwa sislat $aya

masih jauh dari s€mpurna

selelah saya dan ten$!:!&lgl s€.ko$an

membaca buku

shalat kamijauh dari

shalatyang telah kami lEkukan

tahun rnungkin puluhan t6hun,ii
lsrs€but "SlA-SlA' atau tidak

ditorima Allah. Aslagfi rullah
ampuni ksmi ysAllah
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Cara Pemesanan
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Contoh konfirmdsii
Trnfr rek.BSM arislah Jl.Sogaten
rt.3/15 pajang, law€yan,solo. bundsl
arisalah 25-30.

l.Tmnfer k€ rekening kami BsM No.
0120On717, BNI Syariah No.
0142236354, Muamalat No.5210278322,
BCA No. 7850265016 at8s nama

2.Konfimasi via sms disertai
nama,a,amat tuiuan kirim,edisi bundel
S.Pesanan kami kirim 081 329051 451



S As-ku dikemanain ?
Assalaamu' alaikum w ar almrau.tllaah w abar akaatuh

Ar, semoga Allah berkenan menjadikan kamu komitmen dengan hukum dan ajaran-Nya. Amien.
Oh ya Ar, saya ini more and more kirim nasihah lho. Kok enggak ada? Memang dipilih lalu enggak

dimuat kemanal Jelasin dong, diapain dan dikemsnain'!

Akhir kata, siapapun Anda pembaca, kapanpun, mari bersama menjadikan milalah ini sebagai jembatan

pengetahuan

Wassaknru.t'alaikumwarafunatullaahwabaral<tntuh. .,

Muhibburahman, Darusy Syahadah

. Simo, Boyolali.

Red:
Wa'alniku:rn salam waralmatullaahwabaral<natuh.Jazakumulkhklwirat Kepada semua pembaca kami
sampaikan maaf yang sebesar-besarnya karena tidak semlra SMS bisa kami muat. Insjanllahedisi 85

nanti, akan ada perubahan rubrik. Untuk rubrik Nashihah akan kami ubah formatnya agar bisa

memuar SMS lebih banyak meski tetap tidak bisa memuat semua. SMS yang tidak kami muat masih

kamisimpan.

Petunjuk Teknis Mengirim Kiriman :

Beberapa surat yang masuk ke meja redaksi menanyakan tentang teknis penulisan untuk rubrik :
yang disediakan bagi pembaca. Kami jelaskan lagi agar lebih jelas.

1. Majalah ar risalah menerima naskah dari para pembaca untuk;
a. Rubrik "Makalah". Naskah makalah bisa diketik komputer atau tangan sebanyak + 7500- r

8OO0 karakter atau kurang lebih tiga lembar kuarto I 1/2 spasi. Tema umum. :
b. Rubrik "Tajribah" untuk kisah dan pengalaman nyata. Naskah bisa ditulis tangan atau r

ketik dengan jumlah minimal 6000 karakter. Mohon maaf kami tidak menerima naskah :
cerpen fiksi.

c. Rubrik untuk tanya jawab; Rubrik "Jarhah" untuk tanya jawab psikologi, 'As'ilah" untuk
tanya jawab keagamaan dan "Shihah" untuk kesehatan.

2. Naskah bisa dikirim melalui Pos atau email.
3. Naskah yang sudah dikirim menjadi milik redaksi.

I
I
I
I
I
I
I
Ir Sekian. Semoga bermanfaat. (Redaksi)

l---

ar-risalah
N0.83/Vol.VlUll Rabiul Tsani-Jumadil Ula 1429 H / Mei 2008



Saran dan Pertanyaan Saya

kok Tidak Dimuat ?

Assalaamu' alaikutn w arahmatullaah w abar akaatuh

Saya adalah termasuk pelanggan setia Anda karenaalhamdulillah, setiap ar.riqalah terbit saya selalu
mernbelinya.

Harapan saya ar-risalah care terhadap pelanggannya setiap pertanyaan pelanggan setianya baik
yang pro maupun yang kontra, yang bertanya maupun yang mengirim samn semuanya dimuat sebagai

wujud kepedulian ar,risalah terhadap pelanggannya. Karena saya pernah kirim pertanyaan beberapa

bulan yang lalu tapi tidak dimuat. Kalau perlu rubrik risalahnya ditambah atau tulisannya dlbikin
ringkas dan padat sebab kalau saya lihat di rubrik risalah masih banyak ruang-ruang yang kosong

sehingga kurang efektif.

Saran dan masukan saya:

Bagaimana kalau setiap penerbitan ar.risalah yang hanya satu bulan sekali itu tidak hanya memuat
buku kecil cantik sebagai bonus semisal pada edisi 81 tentarig amal penghapus dosa, tapi memuat 1

judul khutbah Jumat lengkap dengan khutbah 1 dan 2 sehingga bisa dimasukan saku untuk khutbah

Jumat sehingga keberadaan ar.risalah bisa bermanfaat untuk dakwah b'agi orang banyak

Kita juga punya tanggung jawab untuk meluruskan akidah umat dengan memberantas TBC
(Takhayul, Bid'ah, Churafat) untuk memberikan penjelasan kepada umat tentunya kita harus tahu
tentang contoh.contohnya. Untuk itu saya mohon agar sesekali atau setahun sekali ar.risalah
menerbitkan kumpulan artikel tentang TBC tersebut. Mengenai artikel bisa dengan menerbitkan
artikel yang sudah dimuat beberapa waktu lalu ditambah artikel baru tentunya. Atau kalau perlu bisa

dibuat buku dan bisa dipromosikan di ar,risalah,insyaallah orang akan mepbeli, termasuk saya tentunya.
Demikian, semoga ar.risalah tetap diminati pelanggannya.Amin.Jazakumullahkahiranl<atsira.

Pengurus Ma;elis Ta',lirnTillllfi i;l;
JL. Makam Mbogo gang II No. 1

Growong KidulJuwana

Red:

V/a'alaikumsalam waralwrawllaahwabaraluawh.Jazakunwllahklwiran.Kamisampaikanterimakasih
kepada para pembaca atas atensinya. Thpi sebagaimana telah menjadi maklum, tidak semua surat bisa

kami muat. Naskah atau surat berupa kritik maupun saran tetap akan kami muat berdasarkan kriteria
yang kami tentukan. Kapasitas rubrik Risalah belum bisa kami tambah demi keserasian desain.

Usulan antum bagus sekali. Insyaallah, sisipan khutbah akan kami realisasikan.

No.BWor.Vl/1 1 Rabiut rsani-Jumadit # id;i-ftL?# |
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Rasulullah ffi bersabda,'"Ketika aku dimi'rajkan oleh Allah, aku melihat suatu kaum yang

memiliki kuku dari.tembaga, mereka mencakar wajah dan dada mereka sendiri, lalu aku

befianya kepada Jibril, "siapakah mereka itu wahai Jibril?" Jibril menjawab, 1'ltu adalah

orang yang suka memaffi daging saudaranya, dan menodai kehormatannya."
(HRAbu Dawudl,

1;.
j:,

l''
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Semua tahu, bahwa ghibah, menggunjing itu dosa.

Entah kenikmatan macam apa yang
menyebabkan seseorang merasa enjol ketika
memakan bangkai saudaranya. Entah kepuasan
apa pula yang dirasakan hingga seseorang merasa

lega dan tersanjung saat menceritakan aib
saudaranya muslim.

Bahkan, orang yang memiliki hobi
menggunjing tak mampu pula menahan lisannya,
meskipun ia sedang berada di majlis'majlis yang

utama. Di majlis ilmu, ia 'sempatkan' untuk
menggunjing. Saat menghadiri undangan
walimah, dijadikannya sebagai ajang untuk
menyebarkan informasi tentang aib seorang
muslim yang berhasil ditemukannya. Dalam
waktu yang bersamaan ia memperhatikan hal-
hal yang ganjil di tempat acara, sebagai bahan

untuk diobral di majlis yang lain. Begitupun ketika
bertamu, dia mengajak tuan rumah untuk
menjadi partner ghibah, sekaligus mencari-cari
aibnya, siapa tahu ada bahan yang bisa disebarkan
ke orang lain. Ia seperti orang yang memilih
bergumul dalam comberan di tengah taman
bunga yang indah dan wangi. Gmpat dan momen
yang mestinya dia pergunakan untuk
memperkaya pundi-pundi pahala, justru
digunakan mengumpulkan dosa di dalamnya.

Padahal, kehinaan perilaku ghibah luar biasa.

Di dalam al-Qur'an, Allah mengumpamakannya

u
dengan memakan bangkai saudaranya. Bahkan
bau busuknya pernah tercium oleh Nabi ffi dan
para sahabatnya, sebagaimana yang dikisahkan
oleh Jabir bin Abdillah, "Stratu kali kami bersama

Nabi ffi, tiba-tiba kami mencium bau busuk yang

menyengat, lalu Rasulullah S bertanya,."Ini
adalah bau busuk orang yang menggunjing orang-

orang mukmin." (HR Ahmad, Ibnu Abid Dunya)

Karenanya, ketika Amru bin Ash melewati
bangkai seekor bighal yang telah membusuk, ia

berkata kepada teman-temannya, "Sungguh
seseorang rhemakan bangkai ini hingga perutnya
penuh, itu lebih baik dari pada ia memakan daging

saudaranya muslim (menggunjingnya)."
Di samping menjijikkan, ghibah itu laksana

penyakit kronis yang berbahaya. Seperti yang

dikatakan oleh Hasan al-Bashri, "Demi Allah,
ghibah itu lebih cepat menggerogoti agama

seseorang dibanding penyakit kronis yang
menggerogoti jasad."

Kelak, mereka akan terkejut, pahala amal

shalih yang telah dikumpulkannya ternyata ludes

untuk membayar dosa ghibah yang dilakukannya.

Jika kebaikan habis, keburukan orang yang

diguniing akan ditimpakan kepadanya. Sungguh

ironi, ia menukar pahalanya dengan dosa

saudaranya.
Yang lebih mengerikan, ?po yang

diriwayatkan oleh Anas bin Malik gb , Nabi $
bersabda,

"Ketika aku dimi'rajkan oleh Allah, aku

melihat suatu kaum yang memiliki kuku dari
tembaga, mereka mencakar wajah dan dada

mereka sendiri, lalu aku bertanya kepada Jibril,
"siapakah mereka itu wahai Jibril?" Jibril
menjawab, "ltu adalah orang yang suka memakan

daging saudaranya, dan menodai
kehormatannya." (HR Abu Dawud)

Semoga Allah menjaga lisan kita dari dosa.

Amin. (AbuUmarA)

No. B3ivor.vr r/1 1 Rabiur rsanFJ u madir rf, itd'l i.ft Lttt I
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(^\impelnya, ghibah adalah menggunjing atau

\membicarakan aib orang lain. Imam an

\-rfNr*"*i menjelaskan ghibah tidak hanya

memperbincang'kan keburukan perilaku tapi
mencakup semua pergunjingan tentang aib-aib

seseorang. Baik soal kondisi fisiknya, jiwanya,
perilakunya, harta dan keluarganya bahkan soal

pembantunya sekalipun.
Media ghibah juga bukan hanya lisan tapi juga

anggota badan seperti isyarat mata, tangan,
tingkah -polah atau tulisan, juga semua sarana

yang bisa menyampaikan maksud. Bahkan cara

seperti ini bisa jauh lebih buruk karena ilustrasi
keburukan yang diberikan lebih jelas.

Motiv Lain
Menggunjing bukan sekadar hiasan bibir,
pembicaraan tanpa makna untuk peramai
suasana. Dalambeberapa hal, ada motif psikologis

lain yang mendasari 'ritual makan bangkai' ini.
Di antaranya,

Pertama, ingin menjatuhkan martabat orang

lain dan mengangkat derajat diri sendiri. Pesan

ar-ris alah
N0.83/Vol.Vll/11 RabiulTsani-Jumadil ula 1429 H/Mei 2008

tersirat ini bisa kita lihat dengan jelas dari caranya

mendeskripsikan keburukan objek ghibahnya.

Ada yang secara vulgar'dan kasar, dan ada pula
yang halus tapi sarat dengan kesan penghinaan
dan rasa bahasa yang jauh lebih mtinyakitkan.
Biasanya pembicaraan diiringi dengan ucapan-

ucapan bernada djub (narsis) berupa
perbandingan dengan pribadinya. Misalnya,
setelah menyebutkan keburuican lawannya, ia

berkata, " yah, alhamdulilnh-lah, saya tidak seperti

itu" atau ungkapan lainnya. Intinya, ia ingin
mendoktrin lawan bicaranya bahwa "Saya lebih
baik dari dia"

Kedua, iridan dengki. Sebenarnya, perasaan

ini bisa memantik aksi yang jauh lebih dahsyat

dari sekadar ghibah. Iri dan dengki bisa membuat

seseorang gelap mata hingga tega melakukan
apapun untuk menjatuhkan rivalnya." Wa min
syarri hasidin idza hasad", ayat terakhir surat al

Falaq ini adalah ayat khusus tentang doa
perlindungan dari orang yang sedang terjangkit
dengki. Ghibah hanyalah salah satu aksi yang

bisa dibilang ringan. Dengan ghibah, ia ingin agar

lawan bicara mengetahui dan merasakan
kebencian yang sama pada objek ghibahnya.

Ketiga, menumpahkan amarah. Barangkali
kita pernah menjadi tempat curhat yang isinya

adalah'muntahan lava'. kemarahan.
Kejengkelan-kejengkelan terpendam karena
disakiti orang lain ditumpahkan pada kita.
Tirjuannya bukan mencari solusi, hanya untuk
menguapkan emosi yang memanggang lubuk hati.
Dan ghibah pun tak dapat dihindari.

Keempat, ghibah untuk lucu-lucuan. Ia akan

mengumpulkan bahan-bahan kejelakan orang

lain tentang ketidaksempurnaan fisik atau
kesalahan yang pernah dilakukan. Kemudian dia

kemas menjadi guyonan-guyonan dalam
pembicaraan atau dengan menirukan kelakuan



dan kebiasaan aneh objek ghibahnya. dikatakan
berhasil jika orang lain tertawa melihatnya.

Kelima, motif ingin menyesuaikan diri.
Sejatinya dia bukan pencetus obrolan ghibah, tapi
hanya ingin menyesuaikan saja agar dia bisa
diterima. Meski akibatnya tak jauh beda,ia ikut
membicarakan aib saudaranya Berat rasanya saat

teman bicara mulai 'mengiris daging saudara
sendiri' untuk langsung menghentikannya. Alih-
alih menasehati, kebanyakan justru ikut
menirnpali. Alasannya hanya tidak enak hati.
Sebab, jika dihentikan atau diberi taushiyah dan
pengertian, suasana akan berubah menjadi kaku
dan penuh rasa sungkan,

Ingat Selalu Ancaman.Nya
Motivasi ampuh untuk beramal baik adalah janji
pahala sedang untuk menghentikan dosa adalah
selalu ingat ancaman musibah di dunia dan siksa.

Harus kita tanamkan dengan kuat dalam hati,
akibat buruk dari perbuatan ghibah ini. Kita bisa

membaca dan mengingat beberapa nash
diantaranya,

Allah Th'ala berfirman,

.i "L'.i t 4,o.o, l'.oaJr f-) -I>r u:;l t-.al f\-'an1
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" ..dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan

orang lain dan janganlah sebahagian kamu
menggunjirrg s ebahagian y aang lain. Sukakah salah

seorang di annrakamumemakan daglng sadaronla
yang sudah matL Mak{t tentulahkamu merasa jijik
kepadanya. Dan bertaqwalah kepada
Allah. S esmggulvry a Allah Maha P enerima nub at. lagi

Malw Penlaymg." (QS. Al Hujurat: 12)

Rasulullah g bersabda,
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"Cukuplah kejelekan bagi seseorang bila ia

merendahkan saudaranya yang Muslim. Setiap
Muslim terhadap Muslim yang lain haram
darahnya, kehormatannya, dan hartanya."
(HR.Muslim)

Rasulullah ffi bersabda, "Thtkala aku di.Mi'raj.
kan (dibawa ke langit oleh Malaikat Jibril dalam
peristiwa Isra' Mi'raj) aku melewati suatd kaum
(di neraka) yang mereka memiliki kuku-kuku
dari tembaga, Dengan kuku-kuku tersebut
mereka mencakari waj:ih dan dada mereka.
Maka aku bertanya kepada Jibril : "Siapa mereka
itu, wahaiJibrill" Jibril menjawab, "Mereka adalah

orang-orang yang (ketika di dunia) memakan
daging manusia (berbuat ghibah) dan melanggar
kehormatan manusia." (HR. Abu Daud.
Dishahihkan Asy Syaikh Albani).

Dari Aisyah berkata, " Aku berkata pada Nabi

ffi, " Cukuplah bagimu keadaan Shaifi'ah yang

begini dan begini -maksudnya posturnya pendek-

, Lalu Nabi bersabda, " Telah kau ucapkan kalimat
yang andaikan dicampur dengan air laut, pasti

akan mencemarinya. (HR. Abu Daud)
Tentang hadits diatas Imam an Nawawi

mengatakan, " Di antara peringatan yang paling
hebat tentang akibat ghibbah adalah hadits ini
dan saya tidak pernah menemukan hadits yang

lebih keras peringatannya tentang masalah ghibah

selain hadim ini."
Ali Bin Husein berkata, " Jauhilah ehibah

karena ghibah adalah santapan manusia anjing."
Ini tindakan preventifnya. Untuk kurasinya

(pengobatan) yaitu dengan bertaubat. Cara
bertaubat dari ghibah, bisa dengan dua cara.
Perrama meminta maaf pada yang dighibah. Akan
tetapi cara ini rawan meninlbulkan sakit hati dan
efek sanlping lain. Ibnu Taimiyah menganjurkan
cara kedua, yaitu dengan menyebutkan kebaikan
orang yang dighibah di majelis-majelis dimana
dulu dia mengghibahnya. Kemudian dilanjutkan
dengan taubat yang benar. Memohon ampunan,
menyesal dan bertekad tidak akan melakukan
lagi dan mengakhiri perbuatan buruknya.
Wallahua'lam.

Semoga AIIah melindungi kita dari perbuatan

buruk ini. Amin. (fikar)

*x \')
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dak ada alasan untuk menyebarkan aib

seseorang, kecuali jika dilakukan dengan

terang-terangan, atau terpakba
menyebutkannya karena mencari jalan keluar,

atau terkait dengan penetapan hukum. Adalah
wajar, ketika seseorang tidak ingin aibnya tersebar,

sedangkan setiap manusia memiliki aib, sedikit
ataupun banyak. Salah satu jurus ampuh, agar

aib kita tak terdedah adalah mencegah diri dari
ghibah dan mengorek aib sesama muslim. Karena

mengorek aib orang lain adalah sebab utama
ditampakkannya aib di hadapan orang banyak.

Jabir bin Abdillah berkata, Rasulullah n bersabda,

"'Wahai orang-orang yang beriman dengan
lisannya, tapi belum merasuk dalam hatinya,
janganlah kalian menggunjing kaum muslimin,
dan janganlah kalian mengorek aib mereka.
Karena barangsiapa mengorek aib mereka, maka

Allah akan mengorek aib dirinya, dan jika Allah
berkehendak mengorek aib seseorang, maka Al-
lah akan menampakkan aibnya, meskipun ia
berada di dalam rumahnya." (HR Abu Dawud)

Beberapa penggalan kisah dan nasihat salaf

berikut ini juga menjadi pelajaran penting bagi

siapapun yang tak ingin terjerumus ke dalam dosa

ghibah. Sekaligus juga menjadi teladan,

ar-ri salah
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bagaimana mestinya bersikap kepada orang yang

menggunjingnya.

Antara Ucapan Salam dan Ghibah
Ghibah biasanya dilakukan oleh orang yang

mengenal korban. Terkadang justru orang dekat,
yang ketika ketemu saling mengucapkan salam

dan menjawabnya. Jika didalami makna salam,

ini menjadi aneh. Karena ucapan salam bukan
sekedar basa-basi atau kata-kata pemoles bibir.

Seperti yang dijelaskan oleh tokoh tabi'in Sufuan

bin Uyainah aig. Beliau berkata, "Orang yang

mengatakan assalammu alaikum, berarti dia
mengatakan engkau selamat dari gangguanku dan

aku selamat dari gangguanmu, kemudian dijawab

dengan wa'alaikumus salam wa rahmatullahi wa

barakatuhu. Maka tidak sepantasnya jika kedua
pihak yang saling mengucapkan salam itu
menggunjing di belakangnya dengan sesuatu
yang tidak layak, baik berupa ghibah ataupun
selainnya."

Lari dari Ghibah Seperti Lari dari Singa
Kebiasaan menggunjing tidak selalu dilakukan
kaum wanita, tidak pula hanya terjadi di tempat
arisan, pasar atau saat kerumah tetangga. Kadang,
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ghibah terjadi di depan masjid, usai shalat dan
dzikir ditunaikan. Karenanya, tokoh tabi'in,
Abdullah bin Mubarak +g tidak menyukai
duduk-duduk di depan masjid usai shalat tanpa
perlu. Menjadi kebiasaan beliau, apabila beliau
shalat dimasjid ia bersegera pulang ke rumahnya.
Suatu kali beliau ditanya, "Mengapakah anda jika

shalat bersama kami lantas bersegera pulang ,

tidak duduk-duduk bersama kami terlebih
dahuluJ" Beliau menjawab, "saya tinggalkan
kalian dan aku bersegera menemui para sahabat
dan tabi'in." Mereka bertanya, "Di mana ada para

sahabat dan para tabi'in?" Beliau menjawab,"Aku
pergi untuk membaca, maka aku mendapatkan
jejak dan amal-amal mereka. Adapun, jika aku
duduk-duduk bersama kalian, apa yang bisa saya

kerjakan? Kalian berkumpul untuk menggunjing
manusial Menjauh dari (menggunjing manusia)
adalah lebih dekat kepada Allah..dan larilah
kamu dari orang yang menggunjing sebagaimana

kalian lari tatkala melihat singa."

Bila Ustadz Saling Menggunjing
Ketika seseorang dijadikan panutan, ia juga
memiliki pengikut, peluang untuk menggunjing
relatif terbuka. Termasuk juga para ustadz dan

kyai. Menurut al-Ghazali, salah satu pemicu
ghibah adalah ingin m€nonjolkan dirinya di
hadapan orang yang diajak bicara; lalu ia
menyebut sisi kekurangan rivalnya.

Thpi, akhlakyang dimiliki oleh seorang Imam
Madzhab, Abu Hanifah +g layak dijadikan
teladan bagi para ustadz dan mubaligh. Abdullah
bin Mubarak pernah berkata kepada Sufi'an Ats-
Gauri, "Wahai Abu Abdillah alangkah jauhnya
Abu Hanifah dari ghibah. Aku tak pernah
mendengar beliau menyebutkan satu keburukan
pun ten_tang rivalnya." Sufyan ats-Ts.auri
menjawab,'Abu.Hanifah sangat berakal,
sehingga tidak membiarkan kebaikannya lenyap
begitu saja."

Alangkah indah bila dunid para penunrut
ilmu dan aktivis Islam lengang dari tradisi ghibah.

Sehingga,'majlis ilmu benar.benar menjadi
pencerahan, bukan malah membi.ngungkan,
menjadi pemicu amal, bukan penyulut
permusuhan.

Hadiah untuk Orang yang Menggunjing
Lantas bagaimana jika kita sudah berusaha untuk
tidak menggunjing' lalu menjadi korban yang
digunjingkan? Memang tidak nyaman ketika kita
tahu, ternyata ada yang menggunjing dan
menyebarkan aib kita. Mungkin kita marah,
dongkol, atau kadang membalasnya dengan
ghibah pula. Padahal, ada resep untuk membuat
hati tetap lega, sekaligus menjadi shock terapi bagi

orang' yang hobi menggunjing. Simaklah
bagaimana sikap Hasan al-Bashri menghadapi
orang yang ketahuan menggunjing dirinya. Suatu
kali seseorang berkata kepada Hasan al-Bashri,
"Sesungguhnya si fulan telah menggunjing
Anda." Maka beliau mendatangi orang itu
dengan membawa sekeranjang ruthab (kurma
basah) dan berkata, "Glah sampai kepadaku
bahwa Anda telah menghadiahkan pahala Anda
untukku, maka saya bermaksud membalas jasa

Anda tersebut, tapi mohon maaf karena saya tidak
mampu membalasnya dengan sempurna. "

Itulah cara indah membalas ghibah jika
memang harus rerjadi. Thpi, hidup lebih indah
tanpa ghibah. (Abu Umar A)
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buruk yang termasuk dosa besar atau all<.abirah.

Imam al Qurthubi menyebutkan, sudah
merupakan qma' (kesepakatan ulama) bahwa

ghibah adalah dosa besar. Pendapat ini didukung
oleh banyak dalil.

Diantara dalil tersebut adalah hadits dari Said

bin Zaid, ia berkata, Nabi ffi bersabda,

"sesungguhnya termasuk perbuatan riba
yang paling puncak adalah melanggar
kehormatan seorang Muslim tanpaha4." (FIR. Abu
Daud, dishahihkan al Albani).

Dua perumpamaan yang sangat buruk,
bahkan menjijikkan pun tak ayal melekat pada

perbuatan tercela ini. Pertama Allah
mengibaratkan ghibah dengan "memakan
bangkai saudara sendiri" seperti dalam surat al

Hujurat ayat L2. Kedua, Rasulullah ffi
menyamakan ghibah dengan perumpamaan yang

sama dan menambahkan bahwa saking kotor dan

buruknya, andai saja ghibah dicampur dengan

air laut, niscaya ghibah akan bisa mencemari
samudra.

Ghibah Tetangga, lebih Besar Dosanya
Dengan status buruk seperti diatas, apapun
caranya, kita harus bisa menghindarkan diri agar

ddak ikut terseret ke dalam malehs ghibah, apalagi

jadi pelopornya. Lebih-lebih jika yang dighibah

ar-risalah
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adalah tetangga sendiri. Dosanya lebih besar.

Sebab, \gsulullah ffi telah banyak me*asiatkan
agar kita benar-benar menghormati dan menjaga

tetangga agar tidak terkena gangguan kita dalam

bentuk apapun. Rasulullah ffi bersabda, " Jibril
tak henti-hentinya mewasiatkan padaku agar

berbuat baik pada tetangga, hingga aku mengira

mereka akan mewarisi (warisanku)." (Mutafaq

'alaih).
Memang, bisa jadi tetangga kita justru

beruntung karena dosanya terkrirangi. Namun
tetap, perbuatan ghibah adalah haram dan
termasuk menyakiti. Sebab, pelaku ghibah ikut
andil dalam menyebarkan aibnya pada orang lain.

Jika kemudian orang lain tersebut membenci atau

merendahkan tetangga yang dighibah, maka ia
juga terkena dampak dosanya.

Melakukan ghibah karena ingin berbuat
baik pada tetangga dengan mengurangi dosanya

tanpa sepengetahuannya hanyalah persepsi dan
perbuatan konyol. Biasanya, hal itu datang dari
orang yang suka bermain-main logika terhadap

ketentuan-ketentuan agama.

Dari sini kita juga bisa mengukur, bagaimana

seandainya yang dighibah adalah para ulama dan

orang-orang shalih? Tidakkah kemadharatannya

akan jauh lebih besar?

Terlarang di Setiap Waktu dan Tempat
Dilihat dari segi objek yang dighibah, dosa ghibah

bisa bertambah. Sekarang kita bisa mengkaji lebih



dalam dari sisi waktu dan tempat yang dipakai
untuk mengghibah. Kapan pun dan di manapun,
ghibah tetaplah tercela. Thpi jika dilakukan pada

waktu dan di tempat tertentu, bahayanya bisa
jauh lebih besar. Misalnya ghibah pada saat shaum.

Tak hanya berdosa, ghibah juga akan
menggerogoti pahala shaum. Bahkan Ibnu Hazm

menegaskan, dengan ghibah, shaum bisa batal.
Yang lain, ghibah saat majelis ta'lim yang
dilangsungkan di masjid. Majelis ilmu adalah

majelis mulia yang dinaungi sayap malaikat.
Lantas, balasan seperti apa yang akan kita terima
jika kita nodai dengan ghibah? Masjid juga

merupakan Baitullah. Tidakkah mengghibah di
masjid bisa dikatakan perbuatan yang sangat

lancang karena melakukan dosa di rumah Allah?
Thk bisa dibayangkan jika semua perkara itu

dikumpulkan. Mengghibah tetangga saat
pengajian di masjid pada saat shaum.
Na'udzubillah. Dosa ghibah saja sudah terlampau
berat untuk dipikul apalagi ditambah semua itu.

Diperbolehkan tapi Bukan untuk Permainan
Imam an Nawawi menjelaskannya dalam
Riy adhus Shalihin Hal. 5 2 5 - 5 2 6, b ahw a a d a j e nis
ghibah yang dibolehkan. Ghibah ini dilakukan
untuk tujuan yang benar dan syar'i, di mana
perkara tersebut tidak bisa tuntas kecuali dengan
ghibah.

Pertama, orang yang teraniaya (mazhlum)

boleh menceritakan kelakuan buruk saudaranya
pada hakim atau yang berwenang memutuskan
perkara. Tujkuannya untuk mendapatkan
keadilan atau bantuan. Namun demikian
memberi maaf dan menyembunyikan keburukan
adalah lebih baik, dalam kondisi tertentu.

Kedua, menceritakan kelakuan buruk atau
maksiat seseorang pada orang lain dengan maksud
meminta bantuan untuk amar ma'ruf nahi
mungkar. Sebab setiap muslim harus bahu
membahu dalam memberantas kebatilan.

Ketiga, Istfta' (meminta fatwa) rentang
sesuatu hal. Walaupun kita diperbolehkan
menceritakan keburukan seseorang untuk
meminta fatwa, untuk lebih berhati-hati, ada

baiknya kita hanya menyebutkan keburukan

orang lain sesuai yang ingin kita adukan, tidak
lebih.

Keempat, ghibah dalam rangka
memperingatkan saudara muslim dari beberapa

cacat dan keburukan orang lain. Misalnya, di
dalam ilmu hadits hal dikenal dengan alJarh wa
at Th' dil.Yairuilmu tentang penilaian perawi.hadits

dari sisi positif dan negatifnya. Tentang ini ada

pembahasan tersendiri. Contoh lain, misalnya,
untuk memperingatkan agar saudara kita tidak
tertipu saat membeli 'ba.a.rg atau budak.
V/allahua'lam, untuk saat ini barangkali bisa
dianalogikan dengan mencari pembantu'atau
pegawai. Tujuannya agar teihindar dari
keburukannya. Atau untuk memperingatkan
seorang pelajar agar tidak salah memilih guru

yang ahli bid'ah dan fasik.Gntu dengan cara yang

tidak berlebihan.
Kelima, menceritakan perbuatan fasik yang

dilakukan secara terang-terangan. Lebih-lebih
jika si pelaku tak merasa terganggu, bahkan
mungkin bangga, jika kefasikannya disebut-sebut.

Misalnya peminum khamr, pezina, tukang palak

dan lainnya. Al Hasan pernah ditanya, " Apakah
menyebut secara langsung orang yang melakukan
kekejian secara terang-terangan disebut ghibah?"

Jawabnya, " Tidak, sebab ia tidak memiliki
kehormatan diri."

Keenam, sekadar untuk menjelaskan
karakter seseorang pada yang belum mengenal.
Misalnya kita menyebut si A yang pincang, buta,
tuli atau lainnya. Hal ini boleh lika tldak ditujukan
untuk menghina atau menjadikannya bahan
tertawaan.

Yang harus diingat bahwa, dispensasi yang

diberikan dalam ghibah diatas haruslah dilakukan
dengan proporsional, secukupnya dan melihat
kondisi dan situasi yang pas. Kita juga harus hati-
hati karena setan akan berusaha memanipulasi
ghibah yang haram menjadi seakan-akan
diperbolehkan. Alasannya demi nahi mungkar,
tapi nyantanya, setelah mengghibah tak
melakukan apa-apa dan tak secuil nasehat pun
sampai pada oblek ghlbahnya.

Wallahua'lam. (war)
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085339698
"AR: lmam Adz-Dzahabi berkata,
"Jika anda melihat seseorang
mengatakan tinggalkan al Qur'an,
tinggalkan as Sunnah, pakailah
nalar, maka ketahuilah bahwa dia
adalah neoAbu Jahal."
(Abu Ubaidah Al Ghozy-Wera)

085293369yyy
Kebahagiaan hidup terletak di hati, maka
taburilah hatimu dengan iman niscaya
engkau bahagia dunia dan
akhirat. (QONASH, ppids)

085262680yyy
AR "Orang yang sombong adalah orang
yang selalu menolak kebenaran. Walaupun
kebenaran itu didepan mata,namun
hakikatnya tiada" (ukht Mr,aceh tamiang)

085263020yyy
Orang-orang yang mulia
adalah orang-orang yang
dengan ikhlas menerima
nasihat dan kritik dari
orang lain"
(Riqky,Kep.Mentawai)

. 085260388YYY
Dunia itu arak setan. Barang siapa mabuk

karenanya, niscaya tidak akan sadar
sampai ia berada diantara orang-orang

yangsudah mati."
(ayad.NU RUL HUDA,PURBLINGGA)

r 085226515
Jika kamu mencintaisesuatu atau
orang lain, janganlah kau pandang

ia dari segifisiknya saja, tapi
lihatlah juga ia dari kesucian hati
dan keteguhan imannya, itu akan

menjadilebih berarti.
(ilan paskpen,penusupan)

o85242a51yyy
Tetaplah bersama komunitas orang-orang
salih dan bersemangat. Tetaplah berjalan
mengemban amanah walau lelah, sampai
kelelahan menjadi bagian yang sangat
menyenangkan " (MU'ALIYAH, Makassar)

6285658504yyy
Mengikhlaskan satu amal lebih berat

daripada memperbanyak amal."
(AZZAHRA|alban.)

085265394yyy
Belajarlah bersabar dari Aisyiah istri

Firaun, belajarlah setia dari Khadijah istri
Rasulullah ffi yang pertama, belajarlah

jujur dariAisyah istri Rasullah ffi yang
paling muda dan belajarlah berteguh hati

dari Fatimah az -Zahra putri Rasulullah
Saw (lisa : pon pes islam haji miskin )

Ula 1429 H /Mei 2008



\\,ff.Q'r?"ti f teb:#,/.ffli .ti )s\ y":!)u,iWfi Uot
4J.J;lt fri, J:8, !A.y;;)\ ,-J r\:i ,;; ,:E J:t', u"3\t'glv uk

/ \ i. to1,o,-.oo 6,.,o6, d -.."i., 
o 2

l{Zg)\,o oat, ,o tl lz-/oo.olr/ ' ,ulto_///o lo '/ z o tc ,tr, o otl/qtrF q4t'=;l: J:'Aryt 1,'o*-t r3;"-r*fr ,:*t
(41)'1r,1;rL.r,i,k'.,,,r,r,1,,r,',,,l,,lr".",,,r,,,,g,l,ri r,,,.,r,.,k,,f arrgnrr:n1;irnrrtri i'rr'r';rllri:rrglrLrrri.l,,rrllrli,

;ik:r kcirrr;irr,rrr itrr rlitt.,gltkii,u) ({i illil) pnrrirngkl, (l,crrrgrrrrrr) irlilr tri u'r/rlcrrglrrr llrrrlkir';rrr. K,lt, r,,,

!i,jrrk trr, ni;i:ilr,litj.Irtr rrirl;i,{lrn t;rsrlri/i, t{i;r tr:rrlrlincit il;rrr tir.Lrk srrrrpiri ki:1.rr,1,, I ,r,- 7.

J\e.tga.t matan ke.43 ini Abu Ja'far ath- Inilah makna yang benar dari mengimaninya.

I fThatha*i menegaskan manhaj Barangsiapa "mengimaninya" dengan cara yang

LJ Ahlussunnah wal Jamaah di dalam lain,makatidaksahimannya.Caralainituadalah
mengimani nash-nash yang menerangkan sifat. menghadirkan keraguan di dalamnya atau

sifat Allah dan berbagai makna yang dinisbatkan menra 'wilkannya.

kepada-Nya. Yaitu menetapkannya sebagaimana

ditetapkan oleh Allah sendiri dan oleh Rasulullah Thk Beriman jika Masih Ragu
ffi, tanpa menfa'wrlkannya, tanpa Iman artinya percaya dan yakin. Yakin artinya
menrasyblAkannya, dan tanpa menafikannya. ddak ragu. Saat seseorang masih ragu terhadap

ar- ris alah
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sesuatu, sejatinya dia belum mengimaninya. Di
dalam al Qur'an ditegaskan bahwa keyakinan
adalah syarat mutlak bagi lurusnya iman. Allah
berfirman,

"Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu
hanyalah oratg-onng yang FrcaW lbriman) kepada

Allah dan Rasul-Nya, kemudian mereka tidak ragu.

ragu dan mereka berjihad dengan harta dan iiwa
mereka.di jalan Allah. Mereka ltulah orang-orang
yangbenan" (QS. Al-Hujurat 15)

"Dandihalangi antara inereka dengan apayang

mereka inginkan sebagaimana yang dilakukan
terhadap onngonngyang rerupa dengat mereka pada

masa dahulu. Sesunguhnya mereka dahulu (di&nia)
dalam kenguan yang mendalam. " (QS. Saba' : 54)

"sesungguhnya yang akan meminta izin
kepadamu, hanyalah orang-onng yan7 tidak brinan
kepada AIIah dan hai Kemudian, dan hati mereka

, ngu-ngu, karena itu mereka selalu bmfung dalam

keraguanny a. " (QS. Thubah: 45 )

Hakikat Th'wil
Ath-Thahawi memilih ru'yah para penghuni
surga kepada Rabb mereka di surga sebagai contoh
kasus ta'wil lantaran nash-nash yang
menerangkannya sangat jelas. Demikian pula

dengan pendapat para Salafmengenai ru'yah ini.

Jika nash-nash yang sangat tegas saja dita-wil,
maka nash-nash yang menjelaskan sifat atau

ar-risalah
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makna lainyang dinisbatkan kepada Allah, pasti

lebih disepelekan.

Kata fa 'r.ral termuat beberapa kali di dalam al-

Qur'an. Di antaranya,

" Da-lah yang menurunkan aL-Ktab (aLQur'an)

kepada kamu. Di antara (isi). nya ada a:yat-ayat

muhkamat, iatlah pkol<-pokok isi al-Qdn dan yang

Iain mutasyabihat. Adapun orang-orang yang dalam

hatinya condong kepadakesesatan, maka mereka

mengikuti sebagian ayat-ayat yang mutasyabihat
darinyaynruk menimbulkan fimah unruk mencai-
cari ta'wilnya, Padahal tidak ada yang mengetahui

ta'wilnya melainkan AIIah dan orang-onng yang

mendalam ilmmya. (Mereka) krkaa,'Kamibiman
kepada ayaoayat yang mutasyabihat, semuanya itu
dari sisi Rabb kani.' Tidak dapat mengambil pelajann
(darinya) melainkan onng-onng ywtgberaftaL "(QS.

Ali'Imran:7)

"Demikint iru adalah ta'wil perbuatan-perbuatan

ywg kamu tidak dapat sabar unh* mengetahuinya."
(QS.Al-Kahfi 82)

"hhkan yang sebenamya, mereka mendustakan

apayang belum mereka ketahui dengan sempuma,

padahal belum datang kepada mereka ta'wilnya.

Demikianlah orang-onng yang seklum mereka telah

mendustakan (rasu|. Maka perhatikanlah bagaimana

akibat orang.orang yang zhalim iru. " (Yunus: 39)

"Tiadalah mereka menunggu -nunggu ke c uali

ta'wilnya." (QS. Al-Araf: 53)

Th'wil dalamsurat Ali 'Imran dan al-Kahfi di
atas maksudnya -sebagaimana dipahami oleh para

Salaf- adalah tafsir atau penjelasan. Sedangkan
ra'wil dalam surat Yunus dan al-Araf di atas

maksudnya adalah hakikat berita, realita peristiwa,

atau pelaksaan suatu perintah.

Imam al-Bukhari dan Imam Muslim
meriwayatkan, Aisyah r#9, bertutut "Saat rukuk
Rasulullah ffi memperbanyak bacaan,'Subhaanaka

allaahuntma rabbana wa bihamdika
allaahummaghfr.rli.' Menta'wilkan al Qur' an. "

Maksud menra'wi/kan al Qur'an adalah
melaksanakan firman Allah,

za."-tt to o.o . . ,2, o / o 2. 1tliJt5 *\cltt*t14:b.,P



"Maka furasbihlah dengan memuji Rabb-mu dan

mohonlah amp un kepada-Nya. Sesungguhnya Da
adalah Maha Penerima taubat." (QS. An-Naslr: 3)

1

Tahrif bukan Ta:wil
Tidak ada di antara ulama Salaf yang memaknai
ra' r.raldengan tahri{. Thhifadalah meninggalkan
makna yang benar dan memilih makna yang
salah. Hanya golongan yang sesat -seperti Syi'ah-
saja yang memaknai ra 'urldengan rahnf Mereka
menyebut tahrif dengan ta'wil, padahal
penyebutan tidak merubah esensi dan substansi
sesuatu.

Ath Thahawi -sebagaimana ulama
Ahlussunnah lainnya- menggunakan kalimat
yang beradab menghadapi orang-orang yang
menyimpang. Beliau masih menggunakan bahasa
yang mereka pakai saat meluruskan kesalahan
mereka. Ath-Thahawiy mengatakan, "Karena
ta'wil rukyah dan ta'wil apa pun yang disandarkan
kepada Rububiyah ialah dengan meninggalkan
'ta' wil' dan dengan melazimi aslim."

Memang, di antara mereka yang melakukan
rahnfdan menyebutnya dengan ta'wil, ada orang-
orang yang memiliki tujuan yang baik. Mereka
hendak menjauhkan berbagai sifat kekurangan
dari Allah. Semula mereka bermaksud melakukan
tanzih. Mereka khawatir terjerumus menjadi
orang-orang yang menyerupakan Allah dengan
makhluk.Nya jika menetapkan salah satu sifat-
Nya. Mereka tidak ingin menjadi golongan
Musyabbihah.

Sayang sekali, segala sesuatu tak cukup hanya
dengan bermaksud. Yang dihitung adalah hakikat
dan makna, bukan sekedar lafazh dan tujuan.
Karena langkah mereka tidak seayun dengan
langkah para Salaf, mereka pun sampai di tempat
yang berbeda dengan tempat yang dituju para
Salaf. Di antara nash-nash syar'i yang mereka
ra' r.ralkan dengan ta' wilyangrusak adalah firman
Allah,
' "Wajah-wajah (onng-orang yang beriman) pada

hari iat brcri-seri. kepada Rabb-nya mercka melihat."
(QS. Al.Qiya mah 22 -23)

Nisa': 164)

"Dan ketika Musa datang untuk (bermunajat
dengan Kami) pada wakn yang telah Kami tentukan
dan Rabb telah bettrman (langsung) kepadanya."
(QS. Al-Araf: 143)

Pada surat al Qiyamah mereka menyimpang-
kan makna melihat dan menggantinya dengan
menunggu. Pada surat an-Nisa' mereka merubah
subjek dan objek, menukar keduanya. Allah yang

sebenamya berbicara diganti menjadi Musa yang
berbicara kepada Allah. Adapun pada surat al-
Araf mereka menyimpangkan makna berfirman
dan menggantinya dengan melukai.

Tiga Hukum nhrif
Para ulama menyatakan bahwa hukum rahnl
berkisar pada tiga hukum: kufur, sesat, dan keliru.
Thhrif y ang kufu r seperti t ahif orung- orang Syi' ah
yang menyatakan bahwa baqarah, sapiberina yang

mesti disembelih dalam surat al-Baqarah: 67
adalah Aisyah u&, . Nastaghfirulllah. Thhrifyang
sesat adalah tahrifyangdtlakukan oleh Ahli ra 'ual.

Seperti tahrif istiwa', bersemayam dengan
berkuasa. Sedangkan tahrif yang keliru (dan
pelakunya dimaafkan) adalah rahrifyang tidak
disengaja oleh sebagian Salaf terhadap sebagian

sifat Allah. Seperri ralrnfsebagian mereka terhadap

kursi Allah dengan ilmu-Nya. Vallahu a'lam.
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Bila'Simpul Imanl Memudar
Rasa malu kepada Allah untuk melakukan
kemaksiatan merupakan perangkat kejiwaan
yang amat mulia. Berbahagialah orang yang

hatinya masih selalu terhiasi secara anggun oleh
sifat malu, dan celakalah orang yang rasa malu
telah hengkang {ari 

dalam hatinya.

AllahTh'ala berfirman,

t.

€l'; L\l."€Jt rt';i i i:,\; iu
:tl; i-'.)i' a;'r$t tAjA"r': E:i";

'otf\'rtUJ 
)nr ou-r,;"

"Hai anak Adam, sesungguhnya Kami telah
menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup
auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan. Dan
'pakaian takwa' itulah yang paling baik. Yang

demikian itu adalah s'ebahagian dari tanda-tanda

kekuasaan Allah, mudah-mudahan mereka selalu

rhgat" (QS. Al-Anf:26)
Dalam menafsirkan ayat ini, Ma'bad al-

Juhanni mengatakan, "Yang dimaksud dengan

'pakaian takwa' adalah rasa malu." Sufyan bin
'Uyainah berkata, "Malu adalah takwa yang

paling ringan. Tidaklah seorang hamba itu takut
sampai dia malu. Dan tidaklah orang-orang yang

bertakwa itu masuk ke dalam takwa melainkan
dari pintu malu."

Rasulullah M j,rga menegaskan bahwa rasa

malu adalah bagian dari keimanan. Keduanya tak
mungkin berpisah selamanya. Karena rasa malu
bisa mengukuhkan keimanan, dan keimanan akan

bisa tegak jika ditopang oleh slfat al-haya'.Beltau
bersabda:

Ath;Thibiy mengatakan, "Seakan-akan malu
dan iman adalah dua bayi yang menyusu pada

satu payudara, keduanya berjanji untuk tidak
salingberpisah."

Ibnu Abbas "gF bertutut "Malu dan iman
terjalin dalam satu ikatan yang erat. Jika salah

satunya dicabut dari seorang hamba, maka yang

satunya pun akan mengikutinya."

Nabi Sulaiman l)W berkata, "Malu adalah

simpul iman. Jika simpul tbrlepas, maka semua yang

terikat akdn berjatuhan."

Lalq, komentar apa yang kiranya.akan
melu.rirrr dari bibir kita, tatkala. menyaksikan

sebagian saudari-saudari muslimah kita yang

sampai saat ini masih suka mengumbar auratnya

di depan khalayak? Bagian-bagian tubuh yang

indah yang seharusnya dijaga keindahannya
dalam balutan busana jilbab itu, tapi malah
dipamerkan secara memalukan. Apa pula yang

akan kita katakan terhadap kaum wanita yang

tanpa malunya menjalin hubungan mesum {engan
laki-laki, bahkan itu dipertontonkan secara r,ulgar?

Semoga Allah memberi mereka petunjuk. Malu
dan iman itu terjalin dalam satu simpul yang erat.

Jika salah satunya luruh, maka yang lainnya pun

ikutluruh.

Ibnul Arabi menyitir sebait syair orang-orang

Arab:
Kuhhat onng yang tak punya malu

dan tak benmanah telanjang & tengah kenmaian

Ttagedi Matinya Rasa Malu
Al Qur'an telah menampilkan anggunnya akhlak
malu yang dimiliki oleh dua puteriNabi Syu'aib

}'pi. Keduanya keluar dari rumah yang mulia,
penuh dengan sifat' iffah, kesucian, penj agaan,

dan tarbiyah yang baik.Allah Th'ala berfirman,

l^19

() tiv ,\lsL rf; ae,lit ir;t ot

?\)ie)\ar\
"Malu dan iman itu adalah dua sejoli. jika

salah satunya dicabut, maka yang satunya pun
akan tercabut.' (HR. Al-Hakim, dishahihkan oleh

al,Albani di dalam Shahihul J anilsfi Shagfir, hadits

no.3195)

ar-risalah
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"Kemudian datanglah kepada Musa salah

seonng dari kedua wania iru berjalan dengan malu-
malu, ia berkata,'Sesungguhnya bapakku memangil
kamu agar ia membeilkan balasan terhadap
(kebaikan) mu membei minum (temak) kami'. . ."
(QS. Al-Qashash: 25)

Putri Na6i Syu'aib itu berjalan dengan malu-
malu, karena harus berbicara dengan lelaki yang

bukan mahram. Malunya seorang anak
perempuan yang mulia yang merupakan buah dari
tarbiyah yang baik.

'Umar bin Khaththab il6 berkata, "Dia
bukan wanita yang tak tahu malu yang sering
keluar rumah. Dia datang dengan menutup
seluruh tubuhnya. Ujung pakaiannya
digunakannya untuk menutupi wajahnya karena
malu."

Ummtul Mukminin Aisyah 6P, pernah
bertutuq "Setelah Rasulullah ffi dan ayahku (Abu

Bakar 4F ) dikuburkan, aku masuk ke dalam
rumah tempat keduanya dikubur dengan
melepaskan kain hijabku. Kukatakan,
'Bahwasanya ini adalah suamiku dan ayahku.'
Namun, setelah'Umar @a dikuburkan, demi
Allah, aku tidak pemah masuk ke sana kecuali
dengan memakai pakaian lengkap (dengan hijab),
karena malu kepada'Umar €l5 ."

Subhanallah.Jika terhadap orang yang sudah
berada di perut bumi saja Aisyah merasa malu jika
tidak berhijab, lalu bagaimana rasa malu Aisyah
jika berhadapan dengan orang-orang yang berada
di punggung bumil Sungguh, keadaan wanita
zaman ini berkebalikan seratus delapan puluh
derajat dengan komitmen Aisyah saat itu!
Terhadap orang-orang di punggung bumi yang

masih hidup, mereka beratraksi heboh bufta-bukaan

aunt dan ogah be rj ilbab, akarkahterbersit rasa malu
dalam hati mereka kepada orang-orang yang telah
dikubur di perut bumi?

Sungguh, para wanita pengumbar aurat yang

kini bertebaran di mana-mana, patut disadarkan
jiwanya. Jangan-jangan dia selama ini telah turut
andil besar mensupporf terjadinya berbagai aksi
'kejahatan syahwat' yang kini makin nggegirisi
terpampang sepanjang hari. Pemerkosaan,
prosritusi, rncesr, video mesum, selingkuh. . . !

Pamer aurat yang mereka banggakan selama

ini telah'sukses' membenamkan banyak orang ke

dalam lumpur syahwat! Dan, mereka pun jauh-
jauh hari telah sukses membantai rasa malu di
dalam dirinya, yang seharusnya menghiapi hati para

wanita suci. Matinya rasa malu akan disusul
dengan sekarat iman yang sungguh mengerikan.
Thtkala iman telah'sekaraC, jiwa pun akari selalu
mendorong untuk berbuat semaunya, termasuk
berakrab-akrab dengan syahwat!! Na'udzubillah.

Imam Ibnu Qayyimd jauziwah Nw di dalam
Al-Jawabul KaLt mengatakan, "Orang ypng tidak
memiliki/asa malu hakikatnya ailalah orangyang .

sudah mati di dunid, dan pasti ia ikan celaka di
akhirat."

'Umar bin Khathth ab n!F, -"rrg"r"Lun,
"Barangsiapa sedikit rasa malunya, sedikit pula
sikap wara hya (kehati-hatiannya). Barangsiapa

sedlkit wara'nya,maka matilah hatinya."

Dan; sungguh, 'kematian hati' jauh lebih
membutuhkan perkabungan jiwa yang mendalam
daripada sekedar kematian raga.

Wanita Beriman, Wanita Pemalu
\fahb bin Munabbih bertutur, "Iman itu telanjang,
pakaiannya takwa, perhiasannya malu, dan
hartanya adalah 'iffah (menjaga kehormatan)."
Maka, wanita beriman adalah wanita anggun-
memesona yang selalu berhiaskan takwa, rasa

malu dan'iffah dalamhidupnya.

Keimanan yang dipadu dengan sifat malu
senantiasa menuntun seorang muslimah untuk
bersikap hati-hati dari bermaksiat kepada Allah
Ta'ala. Iman dan sifat malu seakan menjadi
benteng kokoh yang terhunjam kuat di dalam
hatinya, yang meinisahkan dirinya dari beragam
perilaku yang dilarang syar'i. Dan, inilah yang

selama ini telah hilang dari dalam diri mayoritas

wanita maba kinil

Maraji' $iqhul Haya', Dr. Muhammad Al-
Muqaddam. Thmsyi 'ala Istihya', Abdul Malik
Qasim
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aat teringat amal kebajikan atau keburukan
yang pernah dilakukan, jangan mencoba
menghitung pahala atau dosanya dengan

logika matematika. Satu ditambah tiga dikurangi
dua sama dengan dua adalah frasil yang tepat
menurut matematika. Thpi beramal satu kali,
dijanjikan pahala lipat tiga kali, lalu bermaksiat
dua kali, belum tentu hasilnya pahala masih
tersisa. Bukan mustahil, yang tersisa justru
tumpukan dosa yang tak terkira.

Setiap kebajikan memang dijanjikan pahala,
pula setiap keburukan diancam dengan hukuman
dan dosa. Kebaikan akan menghapus keburukan
dan sebaliknya. Thpi jangan salahl Hitung.
hitungannya tidak sebagaimana menghitung
laporan keuangan atau hitungan sempoa saat
rnelakukan perniagaan. Sebab, pahala dan dosa
tidak bisa disamakan dengan angka-angka yang
pasti. Ditambahkan atau dikurangi dalam
imajinasi.

Thk Semudah Itu
Hanya Allahlah yang tahu hakikat pahala dan
dosa yang kita miliki. Menghitung-hitung pahala
dan dosa seenaknya, hanya akan membuat kita
terpedaya. Akibatnya, kita akan meremehkan
dosa dan begitu percaya diri bahwa semua amalan
diterima dengan sempurna. Selalu mengalkulasi
amal kebaikan dengan dosa. Dan hasilnya, bukan
menangis karena merasa dosa yang dimiliki jauh
lebih banyak dari kebaikan yang ada, tapi malah

ar- ri sal ah
No.83,A/ol.Vll/11 RabiulTsani-Jumadil Ula 1429 H / Nlei 2008

sebaliknya, merasa bangga karena mengira pahala

kebaikan kita masih lebih dari cukup untuk
menebus'segelintir kesalahan yang pernah kita
lakukan.

Mengapa? Sebab, kebanyakan manusia
enggan mengakui kesalahan, lupa, pura-pura atau
seringnya mencari.cari alasan pembenaran jika
melakukan kesalahan. Sehingga selalu metasa

tumpukan sampah dosanya tak seberapa. Berbeda

saat melakukan kebaikan. Ia akan melihat pahala
yang dijanjikan lalu membayangkan, betapa
pundi.pundi kebaikannya telah bertambah,
melimpah ruah.

Kita harus ingat dua hal, pertama, kita tidak
pernah tahu apakah amal kebaikan kita diterima
atau.tidak. Kita juga sering tak sadar saat amal
mulai salah niat atau terjebak tipu muslihat. Tidak
semua hasil'kerja' kita diberi balasan seratus persen

dari 'bonus' yang dijanjikan. Sama.sama
menunaikan shalat, ada yang cuma mendapat
pahala setengah, sepertiga bahkan seperempat.
Kedua, dosa dari kesalahan yang kita anggap

remeh, yang kita kira bisa ditutupi dengan sekadar
mengucapkan istighfar, ternyata di sisi Allah
adalah dosa yang besar, yang balasannya adalah
neraka yang berkobar. Bisa jadi hanya satu atau
dua kali, tapi efeknya bisa menggerus pahala dan
menjadikan amal kebaikan tak berarti.

Sedang dosa ada bermacam.macam,
mungkin ada yang bisa ditebus dengan shalat,
wudhu atau ditutup dengan infak dan kebaikan,



tapi ada juga yang harus dengan taubat nashuha

hingga hukuman di dunia.

Allah Maha Pengalfh, tapi Silsanya juga Sangat

Pedih
Terlalu meremehkan dosa dan teramat
mengagungkan pahala. Persepsi yang tak
seimbang ini bisa memunculkan penyakit yang

mematikan jiwa.

Ibnul Qayim pemah bertemu dengan seorang

yang sebenarnya pintar dalam ilmu fiqih, yang

berkata, " Saya akan lakukan apapun yang saya

inginkan (maksudnya keburukan). Lalu, saya

tinggal mengucapkan "subhanallah wabihamdihi"
seratus kali, dan saya pun sudah diampuni. Seperti

yang diajarkan Nabi, "Barangsiapa yang membaca

"subhanallah wabihamdihi" dalam sehari seratus

kali, keburukannya akan dihapus meski sebanyak

buih di lautan."
Yakin akan janji dan maghfirah (ampunan)

dari Allah, juga keluasan rahmat-Nya, memang

merupakan keyakinan terpuji. Thpi jika kemudian
seenaknya saja melakukan kemaksiatan, karena

merasa bahwa Allah pasti memberi ampunan, ini
adalah sikap keliru dan berlebihan. Ada ketikdak
seimbangan antara raja' (harupan) dan khauf
(takut akan ancaman).

Jika ayat atau hadits tentang pengampunan

dipahami dengan membabi buta seperti itu, maka

semua nash tentang hukuman atas dosa akan

batal. Dan hal itu mustahil. Bukan nashnya yang

membingungkan atau salah menerangkan, tapi
yang memahaminyalah yang salah mengartikan.

Dan akibatnya bisa fatal, ia akan merasa

menjadi manusia dengan setumpuk deposito
pahala. Merasa sebagai makhluk kesayangan

Allah, yang selalu dimaafkan meski berulang kali
melakukan pengkhianatan dan dosa. Maka tak
heran jika akhirnya keluarlah kalimat-kalimat
janggal seperti yang diceritakan Ibnul Qayim
bahwa ada yang mengatakan, " Menghindari dosa

itu perbuatan bodoh, ia pasti tidak tahu keluasan

ampunan Allah." Juga , " Meninggalkan dosa itu
berarti menentang dan meremehkan ampunan
Allah."

Orang yang mengucapkan kalimat-kalimat
aneh di atas, adakah mereka akan selalu

beristighfar dan bertaubat dengan sepenuh hati
sedap kali bermaksiat? Sulit bagi kita untuk
berbaik sangka, mereka akan melakukannya.
Kalaupun iya, tidakkah airmata taubatnya hanya

airmata buaya, istighfamya hanya ucapan tanpa

kesungguhan, karena toh dalam hati mereka

masihberniat untuk maksiat di lain kali?

Husnu&an yang Benar
Bahwa Allah akan menerima taubat seorang

hamba dan membalas sdmua kebaikan yang

dilakukannya adalah benar dan menjadi satu

kepastian5emua harnba berhak menerima sernua

itu jika beramal dan bertaubat sesuai dengan

kriteria yang ditentukan. Sehingga sebenarnya,
yang harus dikhawatirkan adalahdiri kita sendiri,

sudahkah kita sesuai dengan yang diinginkan
syar'i?

Berbaik sangka pada Allah itu wajib. Thpi

husnudzanpada Allah itu menurut Ibnul Qayim
adalah senantiasa beramal baik. Manakala seorang

hamba senantiasa beramal baik, ia akan memiliki
sangkaan yang baik pula pada Allah. Yaitu bahwa

Allah, tidak akan menyia-nyiakan amal kebajikan

sedikitpun. Sebaliknya, bagaimana mungkin
seorang pengkhianat dan ahli maksiat dan para

penghina kehormatan Rasul dan agama-Nya bisa

memiliki "sangkaan yang baik", bahwa Allah
tidak akan membalas apa yang telah
diperbuatnya? Padahal dalam al Qur'an dan as

Sunnah, nash tentang ancaman dan hukuman
tak kalah banyak dan dahsyat dibanding nash

tentang rahmat dan ampunan.
Muhasabah itu perlu. Thpi jangan tertipu dan

hanya menghitung pahala dan melalaikan dosa

begitu saja. Al Hasan al Bashri berkata, " Demi
Allah, engkau duduk-duduk bersama orang-
orang yang suka menakutimu (tentang siksa)

hingga engkau bisa merasakan rasa aman yang

sesungguhnya (di akhirat) adalah lebih baik
daripada duduk bersama orang-orang yang

menenangkanmu, tapi akhirnya kau terjerumus

dalam cekam ketakutan."

Ma' dan khaufharuslah seimbang. Rafa'akan

memupuk semangat, sedang /<fiaufakan menjaga

agar tak tertipu setan terlaknat.Wallahua'Iam.
(afoe)
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uatu hari, Umar mengirimkan pasukan ke Romawi. Pasukan Romawi berhasil menawan Abdullah
bin Hudzafah €5 . Mereka membawanya kepada kaisar mereka, Heraklius. "lni adalah salah

satu sahabat Muhammad", kata mereka. Lantas Hera[fius mer-nbqluk Abdullah, "Mdukah Anda
masuk agama Nashrani, dan sebagai gantinya aku akan menghadiahimr.-r dengan separulr kerajaankul"

Dengan tegas Abdullah menjawab, 'Andai kau berikan kepadaku semua kerajaanmu, ditambah
lagi dengan semua kerajaanmu, kemudian seluruh kerajaan Arab, sekali-kali saya tidak akan mundur
dari Islam, meskipun sekejap mata." Heraklius menimpali, "Jika begitu, aku akan rirembunuhmul"

Dengan tenang Abdullah menyahut, "Silakan."
Sebagai gertakan, Heraklius memerintahkan tentaranya untuk menyalibnya, dan menyuruh ahli

panahnya, 'Arahkan panah sedekat mungkin dengan badannya." Lagi-lagi, beliau tetap menol4k
untuk murtad. Hingga akhirnya beliau diturunkan dari tiang salib.

Kemudian Heraklius menyuruh tentaranya untuk menyiapkan tungku besar, lalu diisi air dan

dibakar hingga mendidih. Lalu didatangkan dua tawanan muslim yang lain, dan seorang dari keduanya

dimasukkan ke dalanrnya sarnpai mati.
Untuk ke sekian kalinya Abdullah dipaksa masuk Nashrani, tapi beliau tetap menolaknya. Ketika

beliau sudah di bibir kuali dan n-renyaksikan jasad saudaranya yang terrebus, beliau menangis. Hingga

Heraklius mengira beliau gentar.

Lalu beliau ditanya, 'Apa yang menyebabkan kamu menangis?"
Beliau menjawab, "la (temannya) hanya memiliki satu nyawa yang dimasukkan ke dalam kuali.

Sedangkan aku sangat ingin memiliki nyawa sebanyak bilangan rambutku, yang kesenuanya
dimasukkan ke dalam api karena Allah."

Karena telah putus asa, Kaisar berkata, "Maukah.kamu mencium jidatku, lalu aku bebaskan
kamul" Abdullah berkata, "Bagaimana jika semua tawanan juga dibebaskan?" "Baik."Jawab Heraklius.

Abdullah mencium jidatnya lalu seluruh pasukan yang tertawan dibebaskan. Ketika mereka
rlrenghadap Umar 45 dan menceritakan kejadian itu, Urnar berkata, "Hendaknya yang hadir
nrenciunr jidat Ibnu Hudzafah, dan saya yang akan memulainya." (Siyaru A'lantin Nubala',lmarn Adz-
Dzahabi,ll/16)

*' s:r



lrTel"hkesah, mungkin bagi sebagian orang

A;:ru;ff ;:uxlxti:?T["ri';
mengurangi beban jiwa karena masalah yang

sedang mendera. Karenanya, bagi yang
menjadikan itu semua sebagai alasan pembenaran,

keluh kesah pun bisa menjadi kebiasaan. Di mana
saja, kapan saja, dan kepada siapa saja, bicaranya
hanya keluh kesah semata. Konon curhat,
katanya. Seolah ia adalah orang yang paling besar

beban hidupnya, sepertinya hanya dia sendiri yang

mempunyai permasalahan hldup. Ia nampak
merana dan tidak beruntung, nikmat yang Allah
karuniakan yang demikian banyak dan tak
terhitung seperti tidak berarti dan tak bemilai apa-

apa. Sungguh naifl
Siapa sih, di dunia ini yang bebas dari

persoalan? Pasti tidak adal Tiada yang seratus

persen nihil dari kesulitan. Setiap orang niscaya
punya masalah, masing-masing pasti dihadapkan
pada problematika pribadinya. Karena memang
demikian kehidupan, ia pada hakikatnya adalah
ujian, di dalamnya ada pergiliran susah-senang,

duka-gembira, pendapatan-kehilangan,
kelapangan-kesempitan, dan seterusnya. Allah

berfirman, "Yang ntepjadikan ntati dan hidup,
supaya Dia nengujikantu, siapadiantara kantu
yang lebih baik antalnya. Dan Da Maha Perkasa

lagi Maha Pe nganrpun. " (QS. Al-Mulk: 2)

Sungguh, keluh kesah adalah tanda
kelemahan hari dan kerdilnya jiwa. Ia
melihat persoalan dengan dsumsi "pasii tidak
terselesaikan", memandang beban sebagai

"yang ridak tertanggungkan", dan nenatap
jalan keluar dengari kebuntuan. Padahal
setiap masalah niscaya ada solusinya, setiap
persoalan pasti ada jalan keluarnya,'dan
Allah tidak niungkin memberikan beban di
luar kemampuan hamba-Nya. Allah Azza wa

Jalla berfirnran, 'Allah titJak ntenbebani
seseorang ntelainkan sesuai dengan
kesanggupannya. Ia ntendapat pahala (dari
kebajikan) yang diusahakannya dan ia
ntendapat siksa (dari kejahatan) yang
dikerj akannya. " (QS. Al-Baqarah: 286)

Maka, pribadi yang tangguh dan
nrenriliki izzah adalah pribadi yang berjiwa beshr

dan berhati kokoh. Karena ujian itu pasti, maka
dia harus memenangkannya. Keluh kesah tidak
pantas disandangnya sama sekali.

Selain itu, keluh kesah adalah'cermin
lemahnya tawakal yang sekaligus proyeksi dari
kelemahan iman seseorang. Ia merasa sendiri dan
tidak ada yang layak dijadikan sandaran untuk
dimintai pertolongan, ia juga tidak ingat bahwa
takdir.Allah meliputi segala sesuatu. Padahal Allah
adalah sebaik-baik Pelindung dan sebaik- baik
Penolong. Allah berfirman, "Yaitu onng-onng
(yang mentaati Allah dan Rasul) yang kepada mereka

ada orang-orang yang mengatakan: "Sesungguhnya

manusia telah mengumpulkan pasukan untuk
menyerang kamu, karena iiu takutlah kepada
mereka", maka perkataan itu ntenambah keimanan
ntereka dan mereka menjawab: "Cukuplah Allah
menja& Penolong kann dan Allah adalah sebail<-baik

Pelindung.". " (QS. Ali Imran: 1 73)

Di hadapan manusia, orang yang suka
berkeluh kesah adalah sesosok pribadi yang rapuh
yang niscaya akan dianggap lemah. Citranya,
hanya butuh dikasihani dan diberikan rasa
lba.Wallahu A'1am (hani0

,/
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Terhalangi Nikah Karena Cadar?

-__\
Thnya:
Assalaamu' alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Ustadz yang kami hormati, perkenalkan saya adalah seorang wanita umur 20 tahun, telah

banyak laki-laki yang datang ingin melamarku. Terus terang, saya lenang dehgan kedatangan itu,
tapi yang sampai saat ini menjadi pertanyaan, ketika mereka mencgba datang setelah itu mereka

tidak kembali. Saya tidak mengerti mengapa terjadi demikian, padahal saya adalah seorang wanita
yang menjaga kehormatan dan penampilan pun tidak kqlah, Apa kekurangan.saya, sdya tidak
tahu. Karenanya, mulai ada rasa tidak percaya diri, ibuku juga melitrat penyebabnya.karena saya

memakai cadar, apa demikian? Tolong penjelasan dan nasihatnya.

Fulariah, bumi Allah

Jawab:
Wa' alaikumsalaam warahmatullaah wabankaanh
Dalam hal ini ada beberapa hal yang ingin kami .

sampaikan pada anti, dan coba untuk
direnungkan.

Ketahuilah, bahwa semua urusan hanya ada

di tangan Allah Th'ala, semua rizki akan Ia
berikan pada hamba-Nya sesuai dengan
kehendak.Nya. Allah Maha Bijaksana, Ia
Mahatahu dan mengetahui kondisi hamba-Nya,
Tidak ada yang mampu menghalangi bila Allah
berkehendak memberikan rizki apa pun pada

hamba-Nya, sebaliknya tidak ada yang mampu

mendatangkan rizki bila Allah berkehendak
tidak memberinya. Tidak ada yang mampu
menolak semua ketentuan-Nya.

Namun, kami juga melihat bahwa anti masih
bisa istiqomah di atas kebenaran, semoga Allah
memberikan kekuatan dan istiqamah hingga
menemui-Nya. Adapun apa yang telah terjadi
pada anti, hal demikian merupakan sebuah ujian,
dan Allah Th'ala akan menguji para hamba-Nya
yang Ia cintai agar lebih tinggi derajatnya di sisi

Allah. Maka harus dihadapi dengan sikap sabar

dan ridha dengan mengharap balasan di sisi-Nya.
Mengenaipersepsiibu, jelas keliru. Tidak ada

syariat maupun sunnah dari Nabi 4& y^ng
dibebankan hanya untuk membuat susah seorang

hamba. Berapa banyak wanita yang tidak

ar-risalah
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menggunakan cadar mereka belum juga menikah.

Allah berfirman dalam surat ath-Thalaq: 2,

.. zc z tl ,,o .1, 6.
|..>'r*., dJ J't.*.r- a)t\ * UJ

" Barangsiapa yang bertaqwa kepada Allah nisaya
Dia akan memberikan baginya j alan keluar" Maka
bersungguh-sungguhlah dan yakinlah Allah akan

memberikan j alan keluarnya.

Terakhir, kami nasihatkan agar selalu
menyandarkan semua urusan hanya pada Allah.
Dengan berdo'a yang dibarengi usaha semoga

menjadikan terkabulnya sebuah do'a. Maka
janganlah berputus asa dari pertolongan Allah.

r\ $2\j lrrr yoLr r ;C u:tr ffi
'., "t2t;Ale'/'-' (-

" Hai onng.orang yang beiman ja&kanlah sabar dan

shalat sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah
beserta orang- orang yang sabar" (QS. Al-Baqarah:

153) 
,.c t c tl, .. o.,\f- P\ e ol

" Sesmgulnya wudahkaulian iu Ma lcemudalwt"
(QS. Al-Insvirah: 6).



Walimah Khitanan Anak

1 Thnya:

i Assalaamu'alaikumWarahmadlahiVabankaafuh, Usta&, saya mau tanya. Apa hukum merayakan

khitanan anak dengan meriah seperti khataman al-Qur'an, apakah itu bid''ah?

I Nanang lGmiawan, Kendal Jateng I

)\__ 
--+

"Bila salah seorang dari kalian mengundang

saudaranya maka penuhilah, baik undangan
pemikahan atau pun undangan lainnya." (HR.

Muslim)
Dengan tiga hadits di atas, kebanyakan

ulama -Malik, Syafi'i, dan Abu Hanifah.
menyimpulkan dianjurkannya mengundang
walimah khltan dan disunahkan memenuhi
panggilan tersebut.

")
Ibnu Qudamah berkata, "Dan hukum

mengundang acara walimah khitan dan semua

undangan walimah lainnya, +elain walimah
pernikahan- adalah sunah, karena di dalamnya

ada pembagiah makanan. Dan menepati
undangan tersebut juga sunah tidak wajib."

Ad-apun hadits yang bersumber dari Hasan

al-Bashri, ia berkata, "Pemah Utsman bin Abi al-

Ash diundang, lalu dia tidak memenuhinya.
Ketika ditanya, ia bekata, 'Kami dahulu di zamdn

Nabi S tidak mendatangi walimah khitan dan
tidak juga mengundang untuk acara itu." Hadits
ini diriwayatkan Imam Ahmad dalam
musnadnya. Thpi sebenarnya hadits ini tidak
berarti melarang mengundang acara khitan.
Karena imam Ahmad sendiri telah menepati
undangan walimah khitan, sebagaimana'
disebutkan oleh lbnu Qudamah,

Meriah atau tidak, hendaknya sesuai
kemampuan dan tidak memaksakan diri. Juga
tidak boleh diisi dengan acarayang dilarang syariat

atau yang sia-sia. Niatannya juga harus diluruskan,

bukan untuk sekadar pamer, jaga gengsi atau

karena iri, tapi sebagai bentuk rasa syukur dan
niatan sedekah.

(Ref: Al-Mughni:7 286, Syarhul Al-Kabin\ I
l0B, M aj mu N - Fatawa:32 [206)

Jawab:
Merayakan khitanan anak hukumnya mubah,

siapa yang berkehendak dibolehkan
melakukannya, dan siapa yang tidak maka tidak
mengapa ia tinggalkan. Seperti inilah jawaban

Syaikhul Islam Ibnu Thimiyah ketika ditanya
tentang hal ini karena tidak ada satu dalil pun
yang langsung menyebutnya. Walaupun ada

beberapa hadits qmum yang memerintahkan agar

memenuhi sebuah panggilan:

Dari Ibnu Uinar Bahwa Rasulullah ffi
bersabda, "Bila salah seorang di antara kalian
diundang menghadiri sebuah walimah, maka
datanglah." (HR. Bukhari Muslim)

Dari Jabir bin Abdullah €5 , bahwa
Rasulullah saw bersabda,

"Barangsiapa yang diundang menghadiri
makan-makan, bila berkehendak ia memakarxrya

bila tidak maka tidak memakannya." (HR'
Muslim)

Dari Ibnu Umar &,Nabi i(Sbersabda,

'r( ak L'; -4i iai'€;;( e;61
t. c <
0JV)
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Hukum tileniawab Salarn
Presenter W dan Radio

t
Acliipun dalil-dalit tentang waj ibnya

menj awab s:'rlnm c'liantaranya ;

'Ap:thil:r k;tnttt rlih,nut;irr Jerrgrrr srrirr tr t:liy;ilt,
ntakt halaslah tahiyah itu dengan Iebih baik, atatt

balasltrh (dcngan yang seruptt) . Sesutgguhnyi,t Allall
rttertryrs;11il121.ftnt1 segala se.rtrafu. (QS.Arr Nisrr':86)

Rasulullirh -S bersabda, "Kewajib:rn sc()rang

mr.rslim atas mr-rslim yang lain aclir lirna; menjawab

salarn, menjenguk orang sakit, mengiringi
j enazzrh, memenuhi unclangtrn c'lan mendoi,rkiiu
orang yang bersin." (HR. Al-Bukhari & Mr-rslim)

Piinjang leb:'rr Imam al Qurthubl menjelaskan
n-raksr-rd ayiit di atas. Menurut beliau, nlaksud
tahiyahdaltrm ayat cli Lltas -sesuai pentlapat yirng

shahih dari beberapa pakar tafsir- adalah salan-r.

Ularna juga sep:rkat bahwa memberi salam
hukumnya sunah dan menjawabnya wajib.
Mereka hanya berselisih pendapat tentang apakah

kewajiban menjawab gugur jika salah seorang

sudah rnenjawabnya? Imam Malik dan asy Syafi'i
menyatakan gugur kewajibannya sedang al-
Kufiyun (para ulama Kufah) menyatakan tetap
menjadi fardhu kifayah. Bahkan Imam Qatadah
dan al Hasan mengatakan bahwa seorang yang

tengah shalat harus menjawab salam jika salam

ditulukan padanya dan hal itu tidak
mernbatalkan shalatnya. Ada juga yang
berpendapat, dilawab Jengan isyarat.

t
emberi sirlirm hukumnya sunah, sedirug

menjriwab s:rlan'r hukumnya wajib. Jikii
berada dal:rm sebuah jamaah, hukurr

mcnjawab salil.n menjtrdi farclhu kifayah. Asalkan
sudtrh :rda yang urenjawab maka sudah cukup.
Kirirnytr, masala[r ini telah kita pahar-ni bersamzr.

Kcmudian, satu persoalan konternporer yang

muncul seputirr kewajiban menjawab salam

adalah, :rpa hukr-ul urenjtrwtrb salaur yang berirs:rl

dari strara radio, presenter TV, kaset, bel rumirh
hingg:r surat atiru artikelyang menuliskan salam
pacia pcrmulaannyaI

M:rsalah ini cukup penting kita kaji karena

seringnya kita tidak mengindahkan ucapan-
ucapan salam sernacam itu. Kebanyakan kita
menganggap bahwa kewajiban menjawab salam

adalah jika diucapkan oleh seseorang secara

langsung.

Jawaban persoalan ini bisa kita dapatkan pada

salah satu fatwa dari Syaikh Shalih bin Fauzan,

beliatr menyatakan bchwa;

"Wajib hukumnya menjawab salan-r jika
mendengarnya dari orang secara langsung atau
melalui meclia tulisan atau media elektronik yang

ditulukan untuk penbacarrya atau pendengar.

Hal ini berdasarkan pada ker-rmuman dalil tentang
wajibnya menjawab salam."

Fatwa tersebut dimuat dalam al Muntaqa min
Fatawa al Fauzanfatwa untuk pertanyaan no 5 1 1.

ar- ri sal ah
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Dengr-rn der-nikian saat urendcngar ceramah

clari kasct tltauplrll radio lalu diucirpkirn salam

hcnclaknyn kita menjawabnya. Demikian puia

kctika mcmbirca surat yang ditujukan pacla kita,
bisir rlengnn uc?rpan attrr,r tulisau. Perlu cliingat

bal'ru,a strntrh apalagi kewajiban, apapun, yang

diperintirhkirn syariat tak sepatutny:r dirernehkan.

Sal:un aclalah sapaan yatlg bisa
mcnumbuhkan rasa kasih sayaltg dan
mempereriit persaudar:rau. Sebuah do'a untuk
kcbaikan bagi kita hingga suclirh selayaknya jika
kitir mcmbalirs dcngan cloil kcbaikan pula. Namun,
jika cloa berupa sirlam tersebut tidak diucapkan
.lengan benar dan h:rnya irsal-asalan, tak ada

kcwajibirn bagi kita menjawabnya. Misalnya
tucilpan salnm yang scring kita dengar seperti "lanr
1cftr>ln" ntiru "slaurlekom" atau salam dengan

tulis:rn ytrng hi'uryl Ass, WR WB. Sebab, tak ada

doir yirng terkandtrng dirli'rur ucap:rn terscbut.

Mcnj:rwab salaur memang wajib dau memberi

sirlar-n memang sunah. Natlun dernikian a.la

bebcrirp:r kondisi climirna sescorang sebiriknya

tidak rnemberi sirlaur dau yang nenclengar puu

tidak wnjib urenjarvabuya sectrra langsung -

.lengan bcberapa ikhtilaf -. Diirutaranya adalah;

kcp',acla orang yang tengah br,rang hajat, orang yang

sedang irrlznn mirr,rpuu shalat, sedang r-nengantuk/

titlur, orirng yang rlimulutnya zrda makanan d:rn

se.'lirng mcmbaca al Qur'an clau t:rlbiyah sairt

ihram.

Ibnu Umar 4li mcnyebr,rtkirn, "Bahwasanya

zrcla seseorilug yaug lewat seclangkan Rasulullah
scdang buarng :rir kecil, dan orang itu tnemberi
strlam. Mzrkir Nabi.H tidak menjtrwabnya". (HR.

Muslim)

Sehagr'ri ttru-rbirhan, kami kctengahkan
beberirpa fatwa lain seputar sirlirm:

Pcrtnnrir tenti,[1g hr.rkuur metnberi dan
menjawilb salam deugzrn isyarat. Syaikh Abdullah
bin Birzz mcnjel:rskat'r, tidak boleh salam dengan

isyruirt silja k:rrena urenycrup:ri orang kafir. Ak:rn

tctapi jika dal:rm ktxrdisi berjauhan, diperbolehkan

menggr,rnakau isyi'rrat dcngan tlaksucl ag:rr

dimengerti, ti'rpi harus tctap rnenglrcapkan
kalimirt s:rliun. Yang tliperbolehkan meujawab

salam .lcngan isyar:rt adalal'r or:rng yzu1g diberi

\w
salam dalam keadaan sedang shalat. (Fatwa-farwa

Terkini lll, DarulHaq)

Adapun cara menjawabnya bisa dengan jari

atar-r anggr.rkan kepala, sebagaimana disebutkan
dalam Nailul Authar,Imam asy Syaukani iuz 2/
370 dan Zaadul Ma'ad dalam Bab as Salant'alal
Mushalli.

Kedua tentang kebolehan mernberi dan
nrenjawab salam dari ajnabiyah (bukan mahram).

Syaikh Shalih bin Fauzan menjelaskan,
diperbolehkan memberi atau menjawab salam dari

selain mah'ram asalkan aman dari fitnah:Artinya
tidak dikliawatirkan menimbulkan.kecurigaan
atau hal-hal yang menjurus pada yang haram.

Sebagaimana diperbolehkan pula melakukan
pembicaraan baik langsung'dengan tetap
menggunakan hijab- maupun melalui telepon jika

ada keperluan. Pembicaraan tersebut tentunya
bukan obrolan sia-sia tapi benar-benar jelas

keperluannya.

Ketiga tentang, apakah sunah mengucapkan

salam saat masuk rnasjid ataupun rumah.yang
kosong.

Menurut Syaikh Shalih bin Fauzan, tidak
disunahkan mengucapkan salam ketika masuk

masjid jika tidak ada seorangpun di dalamnya,

Yang disunahkan adalah shalat Tahiyatul masjid

sebelum duduk.

Adapun saat memasuki rumah yang kosong,

disunahkan mengucapkan salam. Hal ini seperti

terdapat dalam riwayat Ibnu Urnar, beliau berkata,

'Apabila seseorang akan masuk ke suatu rumah
yang tidak berpenghuni, tnaka hendaklah ia

n-rengucapkan :

J-;rilt:t:V ,,bjt:I? iyl'
"semoga keselamatan tercurah pada kita dan

sernua hamba Allah yang shalih." (HR. Bukhari
di dalam Al-Adab Al-Mufrad, dan disahihkan
oleh Al-Alba nI) . Wall a hu a'1anr. (Taufik Anwar)

Referensi: al Muntaqa min Fatawa al Fauzan.

Syiakh Shallh bin Fauzan bin Shalih al Fauzan.

Fatwa-{arwa Terkinilll, Darul Haq, Nailul Authar,
Inram asy Syaukar-ri. Zaadul Ma'ad,lbnul Qayim
al Jauziyah dan lainnya.
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west Debt to rsram). ltulah
Sbtruatr bab sebuah buku yangditulis oleh Tim Wallace-

"What lslqm Did For Us:

to West€rn Civilizotion"
.Publishing, 2005).

penting, baik bagi Barat maupun bagi Islam. Di
mana-letak hutang budi Barat terhadap Islam?

Buku ini banyak memaparkan data tentang
bagaimana transfer ilmu pengetahuan dari dunia
Islam ke Barat pada zaman yang dikenal di Barat
sebagai Zaman Pertengahan (The Middle Ages).
Ketika itulah, tulis lTallace-Murphy, Andalusia
yang dipimpin kaum Muslim menjadi pusat
kebudayaan terbesar, bukan hanya di daratan
Eropa tetapijuga di seluruh kawasan Laut Tengah.

Pada zaman itu, situasi'kehidupan dunia
Islam dan dunia Barat sangatlah kontras. Kata
rVallace-Murphy, bagi mayoritas masyarakat di
dunia Kristen Eropa, kehidupan adalah singkat,

brutal dan barbar, dibandingkan dengan
kehidupan yang canggih, terpelajar, dan
pemerintahan yang toleran di Spanyol-lslam.

Di zaman keemasan peradaban Islam itulah,
Barat banyak sekali belajar. Para tokoh agama dan
ilmuwan mereka berlomba-lomba mempelajari
dan menerjamahkan karya-karya kaum Muslim
dan Yahudi yang hidup nyaman dalam
perlindungan masyarakat Muslim. Barat dapat
menjadi menguasai ilmu pengetahuan modern
seperti sekarang ini, karena mereka berhasil
mentransfer dan mengembangkan sains dari para

ilmuwan Muslim. Mereka tidak langsung
mengambil sains itu dari tradisi Yunani.

bi;."guh'ffi berbagai serangan terhadap
Islarn melalui berbagai media di Barat, buku ini
sangat patut dibaca. Selain kaya dengan data-
data sejarah, buku ini memberikan arus lain dalam
menilai Islam dari kacamata Barat.

Berbeda dengan manusia-manusia Barat
yang fobia dan antipati terhadap Islam - seperti
sutradara film "Fitna", Geert Wilders - penulis
brlku ini memberikan gambaran yang sangat indah
tentang sejarah Islam. Bahkan, dia tidak segan-

segan mengajak Barat untuk mengakui besarnya
hutang mereka terhadap Islam. Bahkan, katanya,
hutang Barat terhadap Islam adalah hal yang tak
ternilai harganya." Even the brie{study ofhistory
revealed in these pages demonstrates thatEuropean
culture owes an intnense and imnteasurable debt to
the world of Is1am," katanya.

Karena itulah, tulis Wallace-Murphy, "Kita
di Barat menanggung hutang kepada dunia Islam
yang tidak akan pernah lunas terbayarkan." (W'e

in the West owe a debt to the Muslimworld thatcan
be never fully repaid) .

Pengakuan \Wallace -Murphy sebagai bagian
dari komunitas Barat semacam itu, sangatlah

ar-risalah
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Apapun sifat sains Barat modern saat hri,
\Wallace-Murphy menekankan perlunya Barat
mengakui bahwa mereka mewarisi sains Yunani
dan lain-lain, adalah atas'jasa para ilmuwan dan
penguasa Muslim. Di nlasa kegelapan Eropa
tersebut, orang-orang Barat secara bebas
n-renerjemahkan karya-karya berbahasa Arab.
Seorang penerjemah yang sangat fenomenal
bernama Gerard of Cremona. Selama hampir 50
tahun ringgal di Toledo (1140-1187), dia
rnenerjemahkan sekitar 90 buku daribahasa Arab
ke bahasa Latin. Bukan hanya dalam bidang
penerjemahan Barat sangat aktif. Dalarn
Pendidikan Tinggi, Oxford Universiry yang berdiri
mhun 1263 dan Cambridge University tak lama
sesudah itu, juga menjiplak model kampus-
kampus ternama di Andalusia.

Dengan bukti-bukti sejarah tentang
kejayaan Islam dan karakter Islarn itu sendiri,
\ff/allace -M urphy mengaj ak kolegernya di dunia
Barat untuk mengirkui jasa-jasa besar Islarn
terl-radap Barat. Lebih dari itu, dia mengimbau,
agar Barilt mampu meiihat Islam dengan lebih
jernih dan jangan bernafsu untuk mengintervensi
urusan dunia Islam. Termasr.rk clalam soal toleransi
dan penghorl'rlatan terhadap budaya dan
perneh.rk agama lain. Terhadap pertanyaan, ((Can

the world ot'Islanr solye irs ouar problems!", apakah

dunia Islaln mampu menyelesaikan masalahnya
sencliri, \Tallace-Murphy n-renjawab tegas: Itu
telah terbukti di masa lalu, dan berkat prinsip-
prinsip ajaran Islan-r yang penr-rh toleransi terhadap
budaya dan agama lain, maka Islam akan marnpu
menyelesaikan masalahnya sendiri.

Bahkan, ditambahkannya, karena
keyakinan kaurn Muslim yang tidak tergoyahkan
dan hasrat besar akan kemerdekaan, maka "Siapa

atau apa yang akan mampu menghentikan
merekal" Agarna Islam, katanya, telah
n-remberikan inspirasi yang begitu besar di masa

lalu, dan mereka akan meraih kejayaan kembali
di n-rasa depan di berbagai bidang yang mereka
telah merniliki pengalaman hebat di banding yang

lain, dalam soal toleransi, kreativitas, dan
penghorrnatan. Lalu, ia menutup bukunya dengan
sebuah imbauan kepada masyarakat Barat:
"Berikanlah penghonnatan kepada kaum Muslim,

Fifrrafi

sebagaimana mereka telah memperlihatkan
kepada kita, saat mereka - tanpa syarat - membagi

buah kebudayaan mereka kepada kita."
Sebagai Muslim, kita tentu senang dan

bangga terhadap pujian.pujian dan kejujuran
ilmiah yang diungkapkan oleh orang-orang Barat
sendiri, seperti Sfallace.Murphy tersebut.
Sepenggal sejarah peradaban Islam itu
rnemperlihatkan.bagaimana " rahmatan lil- alantfui"

memang pernah terwujudkan ketika umat Islam
mengikud dan menerapk'an perintah al-Qur'an
untuk belajar dan bekerja keras. Umat Islam
nrenjadi urnat yang disegani dan dicontoh rlleh
peradaban lain.

Satu pelajaran penting yang dapat kita an'rbil

dari buku Tim Wallace-Murphy itu adalah
kesadaran akan hakekat ajaran Islarn itu sendiri,
yang berhasil diserap dan diaplikasikan oleh kaum
Muslim, sehingga menghasilkan sebuah
peradaban yang tinggi. Dalam kaitari inilah, kita
tidak habis pikir dengan banyaknya cendekiawan
yang mengaku intelektual Muslim, tetapi justru
bangga dan rajin melantunkan lagu-lagu
sekularisme Barat. Kita kadang tidak habis pikir,
bagaimana seorang cendekiawan lebih bangga

menerapkan hermeneutika Barat dalirm
menafsirkan al.Qur'an ketimbang ilmu tafsir al

Qur'an itu sendiri.
Ada yang begitu bangga menyebut dirinya

sebagai Muslim-inkiusif atau Muslim-Pluralis
ketimbang sebutan Muslim yang bertar-rhid. Acla
yang senyun-senyum saja kedka kaum Muslim
dibantai dimana-mana, ketika Islam dan Nabi
Muhammad M dihina, sarnbil menyerukirn agar

umat Islam bersikap dewasa dan tidak emosi.

Tetapi, begitu ada kasus yang rnenirnpa unrat
agama lain, dia berdiri paling depan, berteriak
paling lantang, menyarakan, bahwa umat Islnn-r

memang biadabl Dengan cara seperri itu, dia lalu
mendapat julukan "Muslim progresif dan toleran".

Kita diperintahkan menegakkan keadilan,
baik kepada kaurn Muslim maupun non-Muslim.
Karena itulah, seperti digambarkan \Wallace-

Murphy, secara umuln, kaum Muslirn sepanjang
sejarah, dikenal sebagai umat yang adil dan
urnrnatan wasatlTa. Wallahu a'lant. (Jakarta , I
Rabiulakhir | 429 Hl8 April 2008)
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iapa yang tidak tidak kenal Abu Hurairah

€5 I Semua kaum muslirnin yang pernah
membaca hadits Nabi S tentu tidak asing

dengan nama ini. Seorang shahabat yang telah
menyampaikan tidak kurang dari 1609 hadits
kepada kaum muslimin.

Sebenarnya Abu Hurairah 45 bukan
termasuk shahabat yang menemani Rasulullah g
sejak awal kenabian. Sejarah mencatat bahwa

beliau datang ke Madinah pada waktu
penaklukan Khaibar. Sekitar empat tahun
sebelum wafatnya Rasulullah S. Ketika datang,

Nabi bertanya kepadanya, "Siapa namamu?" Ia

menjawab, 'Abdu Syams." Beliau bersabda:

"Tidak, namamu adalah Abdurrahman."
Tetapi karena sewaktu kecil ia senang

bermain dengan kucing, maka lebih dikenal
dengan sebutan Abu Hurairah. Hanya saja ia lebih

suka dipanggil dengan panggilan Abu Hirr, karena

demikianlah Nabi $ tercinta memanggilnya.

Meskipun hanya empat tahun menemani
Nabi, namun semangatnya dalam mencari ilmu
dan mendampingi Rasul ffi luar biasa, sehingga
menjadikan beliau sebagai sahabat yang paling
banyak meriwayatkan hadits Nabi g. Bahkan

beliau juga mendapat karunia berupa ingatan
yang kuat. Beliau tak pernah lupa apa yang

didengar dari Nabi &.
Beliau bercerita tentang dirinya: "Kalian

mengatakan: Sesungguhnya Abu Hurairah
banyak meriwayatkan hadits dari Rasulullah g,
padahal para shahabat Muhajirin dan Anshar saja

tidak melakukannya. Sesungguhnya saudara-

saudaraku dari kalangan Muhajirin sibuk dengan

dunia perdagangan mereka. Sedangkan saudara-

saudaraku dari kalangan Anshar sibuk mengurusi

harta p.ertanian. Sedangkan saya adalah seorang

Ielaki miskin diantara orang-orang miskin ahli
Shuffah. Saya selalu menyertai Rasulullah $.
Saya bersama beliau saat mereka tidak ada, dan

saya ingat saat mereka lupa. Sesungguhnya suatu

hari beliau bersabda kepada kami, "Siapa yang

membentangkan kainnya sampai selesainya
perkataanku, kemudian ia rengkuh kain tersebut,

maka ia tidak akan lupa sedikitpun juga sesuatu

dariku." Maka akupun melakukannya. Demi
Yang telah mengutus beliau dengan kebenaran,

saya tidak pernah lupa sama sekali apa-apa yang

saya dengar dari beliau."
Keseriusan Abu Hurairah €5 dalam

bermulazatnah dengan Rasul, tidak jarang
membuatnya harus menahan sakit perut karena



lapar. Pernah pada suatu hari beliau merasa
kelaparan yang amat sangat. Beliaupun keluar
berdiri di jalan yang dilewati para sahabat, dengan
harapan barangkali ada yang memanggilnya
makan di rumah. Ketika sahabat Abu Bakar lewat,
ia pura-pura bertanya tentang makna satu ayat.
Namun Abu Bakar tidak mengajaknya.
Demikian pula saat Umar lewat.

Ketika Rasulullah ffi lewat, beliau
mengetahui apa yang menimpa Abu Hurairah .

Maka Beliau ffi memanggilnya dan mengajaknya
ke rumah. Beliau juga memanggil penghuni
Shuffah. Mereka adalah kelompok shahabatyang
tidak memiliki tempat tinggal sehingga berdiam
di serambi masjid sambil menggali ilmu dari
Rasulullahffi.

Selain sangat bersemangat dalam menggali
ilmu, beliau juga sangat ingin agar ilmu itu juga

bisa dimiliki oleh kaum muslimin lainnya. Oleh
karenanya, ketika beliau melihat penduduk
Madinah sibuk dengan perdagangan, beliau
mengingatkan mereka. Suatu ketika beliau
melewati pasar Madinah lalu berdiri seraya
berkata, 'Alangkah lemahnya kalian wahai
penduduk Madinah." Mereka menjawab,"Apa
maksudmu bahwa kami lemah wahai Abu
Hurairah ?" Beliau menjawab,"Mengapa kalian
di sini sedangkan warisan Nabi ffi sedang dibagi-
bagi? Tidakkah kalian ingin menuju ke sana dan
mengambil bagian kalian?" Mereka bertanya, "Di
mana tempatnya Abu Hurairah ?" Beliau
menjawab,"Di masjid." Mereka pun bersegera

menuju ke masjid sedangkan Abu Hurairah tetap
berdiri di tempatnya. Setelah kembali dari masji
mereka berkata kepada Abu Hurairah ," Ya Abu
Hurairah , kami telah datang dan masuk ke
masjid, tetapi tidak ada sesuatu yang dibagikan
di sana." Abu Hurairah berkata, "Tidakkah
kalian melihat seseorang berada di sana?" Mereka
menjawab,"Ya, kami melihat ada orang-orang
yang sedang melakukan sholat, ada yang
membaca al Qur'an, dan ada yang sedang
membicarakan tentang yang halal dan yang
haram. " Beliau menjawab, "Bagaimana kalian
ini...itulah warisan Muhammad ffi."

IJswafi
tidak melalaikannya dari melakukan amal yang
sangat mulia, yaitu berbakti kepada orang tua.
Adalah Abu Hurairah memiliki seorang ibu yang
masih muyrik. Beliau dengan tidak kenal lelah
dan dengan lemah lembut senantiasa
mendakwahi ibunya agar mau memeluk Islam.
Gtapi ibunya belum mau menerima dakwahnya.
Bahkan suatu hari, ibunya mengatakan kalimat
yang tidak pantas tentang Rasulullah ffi. Abu
Hurairah pun menemui Rasulullah ffi dengan
diiringi tangisan kesedihafi atas perilaku ibunya.
Beliau meminta Rasulullah ffi agar mau
mendoakan ibunya. Rasulullah ffi put
mendoakan ibunya agar mendapat hidayah.

Kemudian Abu Hurdirah pulang. Sesampai
di rumah beliau dikagetkan dengan kenyataan
yang dilihatnya. Ibunya temyata telah mandi dan
memakai pakaian serta mengucapkan syahadat
di depannya. Abu Hurairah pun segera menuju
Rasulullah S untuk mengabarkan berita gembira
tersebut.-

Selain itu, Abu Hurairah luga seorang ahli
ibadah. Setiap malam rumah beliau tidak pernah
sepi dari qiyamul lal Sepertiga pertama beliau
gunakan untuk qiyamul laid sepertiga berikutnya
ganti isterinya yang shalat, dan sepertiga akhir
dihid oleh putri

ak berapa lama
mulia dijemput sekumpulan malaikat pengiring
malaikat maut. Semoga rahmat tetap tercurah
bagimu wahai Abu Hurairah , yang telah
menyampaikan kepada kami tidak kurang dari
seribu enam ratus sembilan hadits Rasulullah;W
tercinta. (Qasdi)

menoerlta saKlt,
menjelang kematiannya beliau menangis. Lalu
ditanyakan, 'Apa yang membuatmu menangis
Abu Hurairah ?" Beliau menjawab,
"Sesungguhnya saya tidak menangis karena
urusan dunia kalian ini...tetapi saya menangis
karena jauhnya perjalanan dan sedikitnya
bekal.... Saya telah berada di penghujung
perjalanan yang menyebabkan diriku masuk ke

Jannah atau ke Neraka.....dan saya tidak
tahu...kemanakah sava akan menuiu."

Kesibukan Abu Hurairah €5 dalam
mencari ilmu dan melazimi majelis Rasulullah ffi
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para penganutnya. Itu adalah persembahan
kepada jin yang mereka'iakini sebagai pehunggu

di tempat itu. Mereka takut, jika meninggalkan
tradisi tersebut, akan ada bahaya di kemudian
hari, bangunan runtuh, jiembatan ambrol, gagal

panen, atau musibah yang lebih besar akan datang.

Lalu, ufrtuk mencegah kemurkaan jin-jin
penunggu, merek'a memilih untuk mengabdi
kepadanya, mendekatkan diri, taqarrub kepada
jin. Rasulullah ffi bersabda,

"Dan Allah melaknat orang yang
menyembelih (binatang) untuk selain Allah."
(HR.Muslim)

Mengapa yang dipilih adalah kerbau?

Jawabannya mungkin beragarn. Thpi, apapun
pilihan binatang yang dipersembahkan,
hukumnya sama saja, pelakunya diancam neraka.

Nabiffibersabda,
'Ada yang masuk jannah karena lalat, masuk

neraka juga karena lalat." Para sahabat bertanya,

"Bagaimana itu bisa terjadi wahai Rasulullah?"

Beliau menjawab, 'Ada dua orang yang melewati
kaum yang memiliki berhala. Mereka melarang

siapapun yang lewat kecuali jika ia mau berkurban

untuk berhala. Mereka bertanya kepada salah satu

dari keduanya, "Berkurbanlahl" Ia menjawab,

'Aku tidak punya sesuatu untuk saya kurbankan."

Mereka berkata, "Berkurbanlah, meskipun
dengan seekor lalat." Iapun berkurban dengan

lalat, lalu diberi jalan. Akhimya, ia masukneraka.

Lalu mereka bertanya kepada orang kedua,
"Berkurbanlahl" Ia menjawab, 'Aku tidak
berkurban untuk siapapun selain Allah Azzawa

Jalla." Merekapun membunuhnya, lalu ia masuk
jannah." (HR.Ahmad)

Ya Allah, aku memohon perlindungan
kepada-Mu dari menyekutukan-Mu padahal aku

tahu, dan aku memohon ampunan kepada-Mu
dalam hal yang aku tidak tahu. Amin. (Abu Umar
A)

Menanam Kepala Kerbau,
Bikin Bangunan Kuat?

Ta nmh seiak kaoan tradisi ini berlaku. Tidak

! ;"lm putu,.iui" p".r..tus pertamanya. Thpi,

Uagibanyak orang, tradisi menanam kepala

kerbau itu layaknya prosesi wajib yang selalu

mengiringi momen-momen penting. Thk hanya

orang-orang primitif, orang-orang berpendidikan,
juga menguasai teknologi juga takut
meninggalkan ritual ini. Setiap kali hendak
memulai peletakan batu pertama suatu bangunan,
pembangunan jembatan, ritual sedekah bumi
maupun tradisi larung untuk sedekah laut, kepala

kerbau hampir pasti menjadi inti dari sesaji.

Ritual itu juga mereka yakini bisa mencegah

datangnya marabahaya sebelum datangnya, atau

menghentikannya tatkala musibah datang
melanda. Tidak heran, beberapa kali lumpur
Lapindo di'suguhi' kepala kerbau. Begitupun
daerah-daerah yang pernah dilanda musibah
banjir, gempa dan lain-lain.

Jika ada suatu jembatan runtuh atau
bangunan ambruk, serta merta mereka
berkomentar, "Itu akibatnya kalau tak ada

tebusan kepala kerbaul" Thpi jika ternyata yang

ambruk itu pernah ditanami kepala kerbau,
mereka diam seribu bahasa. Tidak mengambil
pelajaran, bahwa kepala kerbau yang ditanam
itu tak mampu menyangga bangunan. Mereka
juga melupakan banyaknya bangunan yang

kokoh dan kuat, meskipun tanpa diberi pondasi

dari kepala kerbau. Begitulah sikap ambivalen
yang menjadi karakter 'wajib' orang-orang
musyrik.

Bila ditanya, untuk siapa sebenarnya
suguhan kepala kerbau itu ditujukan? Ada yang

secara 'jujur' mengakui, "Untuk jin yang
menunggu tempat itu." Namun, sikap'jujur'nya
tidak mampu menghapus kesyirikan yang
dilakukannya. Jika mereka menjawab untuk
Allah, jelas ini jawabanyang mengada-ada. Allah
tidak perintahkan itu. Bahkan itu adalah tradisi
syirik sejak zaman jahiliyah yang terus dilestarikan

ar-risalah
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f ika kita ditanya, penyakit apa yang paling

I ditakuti, salah satu jawabannya pastilah:

I kankerl Bahkan setiap mendengar kata
rftanker" pun, kita bisa nrerinding dibuatnya. Tak
heran memang, karena banyak korban berjatuhan
akibat kanker. Namun, jika melihat gaya hidup
kita sekarang, bisa jadi kita akan menjadi salah
satu pengidap kanker di masa depan.

Ketua Perhimpunan Onkologi Indonesia,
Prof. Suhartati, baru-baru ini mengatakan, dunia
terancam ledakan penyakit kanker dalam kurun
waktu 25 tahun ke depan. Diperkirakan akan
ada 84 juta orang meninggal akibat kanker.
Ledakan kanker terutama terjadi di negara
berkembang. Karena ada peningkatan penderita
kanker sebanyak 300 persen pada tahun 2030.

Penyebabnya, menurut Prof. Suhartati,
karena penyakit kanker termasuk dalam neglecred
endenrrc atau penyakit yang tanpa gejala. Akibat
ketidaktahuan akan penyakit itulah yang
membuat masyarakat tidak melakukan
pencegahan dini. Hal ini dibuktikan dengan
pasien yang datang sudah pada kondisi stadium
lanjut.

Di Indonesia sendiri, berdasarkan hasil survei
kesehatan rumah tangga, kanker merupakan
penyebab kematian nomor lima. Dalam 20 tahun
terakhir angka penderita kanker bertambah dari
3,64 persen tahun 1981 menjadi 6 persen di tahun
2001.

Satu contoh adalah meningkatnya kasus

kanker usus besar di Indonesia. Pada tahun 1934

hanya ada satu kasus, Ialu pada 1937 ditemukan
tujuh kasus, dan saat ini mencapai sekitar 1,8 per

100.000 penduduk. Angka ini masih rendah
dibanding negara lain. Di AS, angka kejadiannya

40 per 100.000 orang, Eropa (30),Jepang (13), dan
India (9) per 100.000 penduduk.

Data American Cancer Society mencatat,
penyebab kematian terbesar pada wanita di dunia
adalah kanker payudara ( 19 persen), kanker paru-
paru ( I 9 persen) , serta kanker kolon dan rektum
(15 persen). Sedangkan pada pria, penyakit
kanker didominasi oleh kanker paru (34 persen),

kanker kolon dan rektum (12 persen), serta
kanker prostat (10 persen). Apa yang menjadi
penyebab meningkatnya kasus kanker? Para ahli
memperkirakan, 80-90 persen kanker disebabkan

oleh faktor-faktor yang terkait dengan lingkungan
dan makanan. Salah satunya adalah perubahan
pola hidup dari makanan tradisional ke makanan
modern di negara berkembang.

Guru besar Fakultas Ilmu Gizi Undip, Prof.
dr. Muhammad Sulchan mengatakan, globalisasi

mendorong terjadinya perubahan radikal dalam
sistem retail pangan, yang ditandai dengan
menjamurnya " hyperntarkef', restoran cepat saji,

waralaba, " food courl' dari berbagai penjuru dunia,
yang sebagian besar meyajikan " junk {ood"
(makanan sampah) dengan risiko terkena kanker
sangar tinggi.

Untuk mengurangi risiko kanker, Sulchan
menyarankan agar masyarakat lebih banyak
mengonsumsi makanan lokal yang menggunakan
bahan baku alami dan diolah secara tradisional.
Selain itu, harus mengonsumsi banyak sayuran
dan buah-buahan segar, karena pada keduanya
terdapat banyak zat yang bersifat antioksidan.Tat
ini penting untuk meningkatkan sistem kekebalan

tubuh dan menghambat munculnya kanker. (noe:

berbagai sumber lain)
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petkninan ks:

Redabi aFrlsalah, Jl. Sdre Sogat€n:Rt.03.Rw.15, Paiang, Laweyan, Solo, atau email

arrisalah@gmail.com. Sertakan pula copy.bukti diri yang masih beilaku.

Menjaga Azam

L

As s al am u' ala ik u m w a r ahm a t ull ahi w ab ar aka t u h
Ustadz, saya santriwati sebuah SMAIT Saya punya tekad untuk berjihad setelah menikah nanti. Yang

saya tanyakan, bagaimana cara menguatkan azam dalanl hati saya ini supaya nantinya tidak luruh,
tetapi malah senantiasa kuat?
Was s al amu' a] aikum w ar ahma tu Il a hi w ab ar a ka t u h

J 
. Fitrah-Lamdngan

Va' al a iku m s al a nt w ar ahm a t ull ahi w ab ar aka t u h
Fitrah yang shalihah, Ustadz salut atas

keinginanmu yang bagus dan mulia itu. Ustadz
acungkan dua jempol untukmu. Semoga Allah
memudahkan langkah-langkahmu.

Fitrah, menjaga azam bukanlah sebuah
perkara mudah. Selain karena masalah hati yang
rawan tergoda, penjagaan azam juga
membutuhkan konsistensi sebab waktunya yang
bisa jadi sangat panjang. Diperlukan
kesungguhan dan kerja keras agar kita tetap
istiqamah di atas jalan kebenaran.

Pertama, yakinkan dirimu bahwa nikmat
Islam adalah nikmat paling mahal dalam hidup
ini. Sesuatu yang kamu yakini demikian berharga
akan membuatmu berusaha mempertahan-
kannya semampu mungkin. Memberimu
kekuatan untuk bertahan dari berbagai godaan
yang ada. Agar kamu tidak berbelok arah atau
berubah keyakinan.

Kedua, pilihlah calon suami yang qawwam,
yang mampu membimbing keluarganya di atas
jalan yang benar. Selain itu, keluarga yang
dibangun di atas pemahaman agama yang baik,
berpeluang besar menumbuhkan suasana yang
kondusif untuk penjagaan hati. Akan sangat
nyaman jika yang kita dapatkan dalam
pemikahan adalah lingkungan yang mendukung
keimanan kita. Jangan terpedaya daya tarik fisik

ar-risalah
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atau materi semata ketika ada yang datang
melamar,'

Ketiga, nikmatilah peran sebalai isteri dan
ibu semaksimal mungkin sehingga kamu merasa

nyaman menjalaninya. Perasaan nyaman inilah
yang akan menjadikan semua pekerjaanmu,
insyaallah,menjadi amal shalih. Akumulasi amal

shalih ini akan menjadibekalyang membawamu
mampu mendaki jenjang iman ke arah yang lebih
tinggi sehingga penjagaan azam menjadi mudah
kamu lakukan.

Hari ini, banyak perempuan, termasuk yang

sudah aktif di pengajian, tidak menikmati peran
mereka sebagai ibu rumah tangga atau isteri,
sehingga menjalaninya setengah hati. Seringkali,
mereka memprotes aturan-aturan agama yang

tampak merugikan posisi mereka sebagai
perempuan. Yakinlah bahwa pilihan Allah adalah
yang terbaik. Jangan tertipu dengan propaganda
kaum feminis yang menyesatkan itu.

Jangan lupa juga untuk selalu menambah
ilmu agamamu sebab ilmu adalah penjaga niat,
bergaul dengan orang-orang shalih, serta berdoa
kepada Allah memohon pertolongan.

Demikian Fitrah nasihat Ustadz, mudah-
mudahan bermanfaat.

\Vassa la m u' alaiku m w ar a hma tu lla hi
wabarakaruh
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Thmerrg untuk Menghadapi Dajjal

Setiap surat di dalam al-Qur'an memang
mempunyai keutamaan sendiri-sendiri. Surat al-
Baqarah mempunyai keutamaan bisa mengusir
jin dari dalam rumah. Surat al-Qiyamah memuar
keutamaan untuk melapangkan rizki. Dan surat
al-Kahfi?

"Barangsiapa diantara kalian menj umpainya
(Dajjal) maka hendaklah ia membaca ayat.ayar
pembuka surat al-Kahfi, karena ia akan
menyelamatkan kalian dari fitnahnya." (HR.
Muslim)

Fitnah Dajjal adalah fitnah terbesar dan paling
mengerikan. Bahkan diperintahkankan kepada

setiap umat Islam untuk menghindar dadnya jika
telah mendengar akan kedatangannya, hatta
seorang yang'alim sekalipun. Sungguh sangat
besar tipudaya yang dilancarkan oleh Dajjal.

Jika fitnah yang dlseb'arkan oleh Dajjal begitu
dahsyat, maka Allah adalah Dzat yang Maha
Besar Can Mahakuat. ALlah yang Maha
Penyayang tidakliih menelantarkan hamba-Nya
dalam menghadapi fitnah yang sangat besar ini.
Allah memberikan senjata yang sangat ampuh
untuk menghadapi Dajjal. Ya, seperri hadist di
atas, ketika kita bertemu dengan Dajjal,
hendaklah kita membaca surar al-Kahfi, maka
Dajjal tidak akan mampu berkutik.'Tidak harus
semua, hanya beberapa ayat pembukanya saja.

Dan insyaallahkita akan selam at dai fitnaru Dajjal.

Masih banyak keajaiban yang terkandung
dalam surat al-Kahfi. Di sana banyak dimjrat
kisah-kisah yang menakjubkan tentang Nabi dan
orang-orang shalih. Buku ini juga menyampaikan
tafsir dari awal surat al'Kahfi dan akhir dari surat
tersebut. Jadi kita akan semakin paham dan
mengerti akan kandungan dari surat ini.

Kedatangan Dajjal adalah suatu kepastian
yang telah dikabarkan. Dan waktu
kedat'angannya semakin dekat. Jika kita tak ingin
tersesat karena Dajjal terlaknat, mari kita
hafalkan sepuluh ayat pembuka dan sepuluh ayat
terakhir dari surat al-Kahfi agar kita bisa selamat,
bsyaallah.

Sebagaimana perkataan Syeikh Yusuf bin
Abdillah al.Vabil, "Thk diragukan lagi, bahwa
surat al- Kahfi memiliki sesuatu yang sangar agung.
Untuk itu, seyogyanya bagi setiap Muslim
senantiasa bersemangat membaca surat al-Kahfi.
menghafal dan mengulang-ulangnya khususnya
di hari Jum at." (Abul Khathab)
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Membayar Riba dengan Riba

Pertanyaan:
Saya pernah menyimpan sejumlah uang di bank. Dari dana yang saya tabung tersebut,
saya mendapatkan bunga riba senilai 10.000 (sepuluh ribu) Shilling Kenya. Dan sayatidak
mempergunakan uang bunga ini, tetapi membiarkannya seperti apa adanya. Selain itu,

saya juga menerima pinjaman dari bank dengan bunga riba. Dan sekarang mereka menuntut
untuk membayar bunga tersebut senilai 10.000 (sepuluh ribu) Shilling. Lalu apakah saya
boleh membayar bunga riba tersebut dengan bunga yang pernah saya p"eroleh daritabungan
saya?

Jawaban:
Dewan Fatwa Saudi menjelaskan bahwa
tindakan menabungkan dana di bank yang
menjalankan praktek riba dan mengambil
bunganya adalah haram. Demikian pula
mengambil pinjaman dari bank. Tidak boleh
membayar tagihan bunga pinjaman dengan
bunga dari hasil tabungan. Tetapi kaum
muslimin harus menyelamatkan diri dari
bunga bank dengan menginfakkannya untuk
memperbaiki sarana umum maupun yang

lainnya. Selain itu, juga harus bertaubat
mohon ampunan serta menjauhi muamalah
dengan riba, karena termasuk salah satu
dosa besar. Wa'abillaahit taufiiq. Mudah-
mudahan Allah senantiasa melimpahkan
kesejahteraan dan keselamatan kepada Nabi
Muhammad & dan para Sahabatnya.

(Fatwa al Lajnah ad Daimah lil Buhuts al
llmiah wal lfta')

Tetap Tidak Boleh Menipu

Pertanyaan:

Bagaimanakah hukum seorang pedagang menjual barang yang telah dibelinya dalam

keadaan tertipu?

Jawaban:
Jikadiabermaksudmenjualbarangtersebut, Wabittahitaufiq. Atlahumma shalti 'ata

maka dia harus menjelaskan bahwa ia muhammada'alaalihiwaashhabihi.
membeli barang tersebut dalam keadaan (Fatwa al Lajnah ad Daimah lil Buhuts al
tertipu. Jika tidak ia jelaskan ia akan berdosa. llmiyah wal lfta)
Hal inididasarkan pada sabda Nabi#,
"Barangsiapa mencurangi kami maka dia Referensi: Fatwa-Fatwa Jual Beli, Pustaka
tidak termasuk golongan kami." (HR. Mus- lmam Syafi'i.Tahun 2006.
lim)
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Y Yari ini, esok, lusa dan seterusnya

fl adalah Hari Ibu. Setiap detik waktu
I lyu.,g berlalu adalah hari bakti pada ibu.
Tak ada batas ruang, tak perlu sekat waktu. Hari
khusus? Semua hari adalah khusus untukmu,
Ummi.

Memoar 22 Desembet 2007
Ummi...
Suatu moment indah yang membuatku sangat
terharu. \7aktu itu aku sukses menyabet ju4ra

kelas. Kau sambut aku dengan wajah penuh
semburat kebahagiaan, airmata mengalir, luruh
dan lepas. Engkau terlihat begitu bahagia. Padahal,

aku merasa tak memberikanmu apa-apa. Bukan.
Kebahagiaanmu bukanlah kebahagiaan semu
karena aku bisa kau banggakan pada tetangga
atau siapapun yang bertamu. Kebahagiaan itu
begitu tulus, bahwa engkau akan bahagia jika aku
bahagia, begitu pula sebaliknya.

Saat aku mulai beranjak dewasa, aku mulai
sadar, telah tiba waktunya bagiku menjalankan
semua yang dibebankan oleh Yang Kuasa.
Ummi, aku teringat saat pertama kali
kuungkapkan niat untuk memakai jilbab,
menutupi aurat. Engkaulah orang pertama yang
kuberitahu, engkau pula yang mendukungku
dan memberiku hadiah, dua potong jilbab lucu
yang kupakai selalu. Thk sedikit yang mulai
mengejek, tapi engkau selalu membelaku dan
kau pupuk semangatku. Jazakillahu khairan

ya... Ummi, terima kasih Ummi.
Semoga Allah membalasmu dengan

segenap kebaikan. '

Sang waktupun terus berjalan.
Membawa jiwa dan dunia

menu ju perubahan. Kini, aku telah
menjadi seorang gadis yang kan belajar makna
kedewasaan. Tak mungkln lagi kukenakan
jilbab lucu, hadiah spesial darimu. Jilbabku
bukan lagi sekadar kain yang menutupi kulit
ari, tapi harus benar-benar hijab yang sesuai

tuntunan syar'i. Lebar menjuntai, dengan
pilihan warna atau hiasan sederhana yang tak
terlalu ramai. Thpi, mengapa kulihat ada gurat
keheranan di wajahmu? Ada sesuatu yang
hilang dari cara matamu memandang. Aku
terlihat seperti orang asing bagimu. Aku sadaq

sandaran utamaku adalah Allah Azza wa Jalla.
Aku berserah diri pada-Nya. Dalam sujudku, aku
berdo'a untukmu, Ummi, agar engkau mengerti
perubahanku.

Syukurlah. Thk lama waktu berlalu, engkau
akhirnya mengerti. Dengan terus menunjukkan
baktiku padamu, Allah berkenan membuka pintu
hatimu. Hingga akhirnya, engkau kembali
meraihku dalam pelukanmu.

Lalu datanglah waktu yang sebenarnya
kunanti, meski tak kuharapkan ia datang secepat

ini. Waktu berpisah karena aku harus kuliah. Kau
lepas aku dengan haru, peluk hangatmu
menentramkan jiwaku. Tanpa berucap pun,
semua itu seperti berkata, " Selamat jalan, nak,
Hati-hatilah. Aku titipkan engkau pada Dzat
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yang tak pernah menyia'nyiakan yang dititipkan
pada-Nya." Aku sadar, aku bukan gadis kecil lagi.
Aku harus mandiri, mengatur dan menjaga diri.
Rasa sepi masih terus menghinggapi, saat bayang
masa lalu berkelebat dalam memori. Seperti
cahaya biru yang berpendar menebar rindu dalam
kalbu.

Satu tahun berlalu, engkau jatuh sakit. Aku
harus pulang ke rumah, karena tak ada lagi yang
bisa merawatmu. Pertama kali aku melihatmu,
Ummi, engkau tergeletak tak berdaya. Aku
menangis. Thpi hatiku lebih tersayat saat melihat
engkau juga menangis. Ya Allah, kuatkan aku
menanggung segalanya.

Ummi...Engkau terbaring lemah, lemas tak
berdaya. Bicara tak kuasa, hanya bisa sekadar
memberi isyarat saja. Ya Allah, ternyata seperti
inilah ujian. Berat dan menyesakkan. Aku yang
dulunya adalah gadis manja, kini harus atau
mungkin dipaksa berubah oleh keadaan. Seakan
jiwaku kembali ditempa. Setiap kali aku
merawatmu, memandikanmu, aku teringat masa

kecilku saat engkau melakukan hal yang sama

untukku. Ketika engkau buang air di lantai, aku
terbayang betapa susahnya engkau merawatku
dulu.

Dan sekarang, sekaranglah waktuku
berbakti. Inilah kesempatan emas itu. Saat dimana
semua ilmu yang aku pelajari harus dibuktikan.
Balas budi? Tidak, sebab budimu tak kan pernah
terbalaskan. Ummi...Sejak saat itu, aku seakan
menjadi seorang ibu yang merawat anaknya.
Menjadi seorang ibu yang mengurus urusan rumah
tangga. Allahuakbar, ternyata bukan pekerjaan
yang bisa dibilang mudah.

Dalam do'aku, aku memohon kesabaran dari.
Nya. Memohon pertolongan-Nya agar aku
dijauhkan dari rasa putus asa. Suatu ketika aku
melihat tatapan matamu, sendu. Seolah
mengatakan, "Maafkan ummi, Nak. Telah
membuatmu jadi begini! "

Ummi... tak ada yang salah atau yang perlu
disalahkan dengan semua ini. Ujian dari-Nya, pasti
mengandung selaksa hikmah yang sangat berguna.
Setiap kali kulihat ada semburat rona purus asa,

aku mencoba untuk menghiburmu. Meskipun
setelah itu, tak dapat kubendung air mataku. Dan

ar-risalah
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saat Ramadhan tiba, aku bersyukur dan
menyiapkan segalanya.. Dalam setiap sujudku
pada-Nya, kumohonkan ampun untuk engkau,
Ummi tersayang. Semoga Allah memberimu
kesembuhan dan kesabaran.

Kucoba membimbingmu untuk shalat,
dengan tayammum. Aku perdengarkan lantunan
ayat al Qur'an. Valaupun aku tahu, engkdu
belum bisa berkata-kata, namun aku yakin kalbu
kita menikmatinya.

Perlahan aku memperkenalkan thibbun
Nabawi. Pengobatan dengan madu dan habbah
sauda' . F6rnah juga dengan terapi ruqydh. Meski
terapi dari dokter'tetap tak ditinggalkan, yairu
terapi sinar untuk merangsang syaraf-syaraf yang
'tertidur'. Alhamdulillah, dengan rahmat Allah,
beberapa bulan kemudian engkau mulai bisa
menggerakkan sebagian anggota tubuh,
meskipun masih agak kaku. Aku bersyukur atas

nikmat-Allah yang besar ini, karena semua jauh
dari perkiraan semula. Jika Allah berkehendak,
maka tak seorangpun yang mampu menghalangi.

Ummi..., setelah itu, engkau mengalami
perkembangan yang menggembirakan. Mu-lai
bisa mengerjakan beberapa pekerjaan. Saat
kupastikan segalanya sudah membaik, aku
mulai berpikir untuk kembali kuliah. Dan kini,
aku akan kembali bukan dengan jiwa yang
dulu lagi. Aku membawa jiwa baru. Hasil
tempaan ujian bersamamu.

Dan belum lagi jiwaku selesai dari
menikmati segarnya hikmah dibalik semua
musibah, engkau kejutkan aku dengan hadiah
yang teramat indah. Engkau kenakan jilbab,
bukan hanya saat menghadiri acara walimah,
tapi setiap kali keluar rumah.
Alhamdulillah...ya Allah. Nikmat besar ini,
harus bagaimanakah aku mensyukuri? Segala

Puji bagimu ya Rabbi.
Dan untuk Ummi, sekali lagi terima kasih.

Bahkan saat kau terbaring sakit pun, kau masih
bisa memberiku tarbiyah, memancarkan cahaya
faidah dan kesabaran.

Ya Allah, ampunilah aku dan kedua orang
tuaku, sayangilah keduanya, seperti mereka telah
menyayangiku dulu. Amin.

(Hamba Allah di Bumi Allah)



Sebuah supermarket terkemuka di Malaysia
memberi tanda khusus berupa label
berwarna merah pada produk-produk asal
Belanda, sebagai peringatan pada
konsumen untuk tidak membeli produk itu.
"Kami menyerukan pada para konsumen,
baik Muslim dan non-Muslim untuk
memboikot produk-produk asal Belanda, "
kata Ameer Ali, direktur Mydin Muhammad
Holding, pemilik supermarket tersebut
kepada kantor berita Malaysia, Bernama.
Mydin juga memasang poster-poster yang
isinya mengingatkan para konsumen yang
datang agar "menjauhi" produk-produk
Denmark. Namun pihak supermarket tidak
menarik produk-produk Belanda itu dari rak-
rak, untuk menghormati "kebebasan
memilih" para konsumennya.
Pemboikotan ini terkait dengan tindak
pelecehan terhadap lslam yang dilakukan
salah seorang warga Denmark dan Belanda
(eramuslim.com)

Miliarder Yahudi George Sorosh mengatakan
bahwa, status Amerika sebagai superpower
kekuatan ekonomi dunia tak lama lagi akan
tergantikan. Dia juga menyebutkan dua
negara yang memiliki peluang mengambil alih
adalah lndia dan China yang sedang
mengalami pertumbuhan ekonomi yang
sangat fantastis.
Hal itu disampaikannya pada saat
wawancara untuk acara "Conversations with
Judy Woodruff' yang disiarkan Bloomberg
Television awal April lalu.
"Saya rasa Anda harus merombak ulang
arsitektur global. China menjadi sangat
penting, begitu juga dengan lndia."
Krisis yang dialami Amerika diperkirakan
akan semakin memburuk sampai pada titik
terendah, dia juga tidak percaya kalau
perekonomian Amerika akan membaik pada
pertengahan tahun ini. (kavkazcenter.com)

Denmark (armnews) - ARLA, group
perusahaan Denmark menyatakan alami
kerugian besar akibat boikot berkaitan
dengan kartun penistaan Nabi Muhammad
ffi. Kebanyakan pelanggan mereka dari
Timur Tengah lari dari produk-produk
Denmark. Ms. Roed Nielsen, Direktur Dewan
Ekspor Denmark terus memantau
perkem[angan kondisi konsumen .praduk
Denmaft melalqi kedutaan-kedutaan dan
perwakilan perusahaan di Timui Tengah, la
mengatakan, meskipun tidak ada seruan
resmi pemboikotan, namun para konsumen
tetap menghindar untuk membeli produk-
produk dari Dehmark. (ar-rahmah.com)

Kehalalan roti BreadTalk kembali
dipertanyakan. Majelis Ulama lndonesia
(MUl) tidak lagi bertanggung jawab atas
kehalalan roti produksi PT Talkindo Selaksa
Anugerah itu.
"Kami sampaikan kepada masyarakat, kami
tidak bisa menjamin masyarakat lagi
mengenai kehalalan roti BreadTalk," ujar
Kepala Bidang Sertifikasi Halal LPPOM MUI
MutiArintawati.
Muti, sebagaimana disampaikan okezone,
Selasa (8/4) mengatakan, manajemen
produsen roti milik pengusaha Johnny
Andrean itu tidak memiliki itikad baik untuk
memperpanjang sertifikat kehahalan
BreadTalk. Sertifikat kehalalan dari MUlyang
dimiliki Bread'lralk sudah kadaluarsa sejak
September 2007 lalu.
BreadTalk didirikan pada 6 Maret 2003 oleh
George Quek, seorang wirausahawan yang
sebelumnya memulai jaringan food court
yang sukses di Singapura, Food Junction.
Tahun 2005, MUI pernah mengumumkan
BreadTalk, Hoka Hoka Bento, dan Bir
Bintang sebagai makanan dengan kategori
syubhat. [www. h idayatullah.com]
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Ternyata menjadi "istimewa" tidaklah sulit. Setiap manusia memiliki
potensi yang sama untuk meniadi istimewa. fidak harus menjadi
penemu sesuatu yang baru, seperti Albert Einstein atau Thomas Alfa
Edison. Tidak iuga mesti menjadi seorang pengusaha yang sukses
ataupun meniadi seorang ustadz tenar yang memiliki pesantren besar.
ganyak perkara-perkara kecil dan sederhana yang berlangsung dalam
kehidupan sehari-harl yang berpotensl mengantar seseorang meniadl

"istimewa". Bukan hanya menjadi istlmewa dalam pandangan manusia
tetapi iuga menjadi istimewa dalam pandangan Allah.
Nah...dalam buku "lstlmewa" inilah Syaikh Ali bin Sholeh.al-Jabr akan
membawa kita menyelami berbagai sisi kehidupan, merenungi detik
demi detik yang berialan, dan mengislnya dengan berbagai pemlkiran
dan amalan, yang tidak hanya bernilai bagi dunia namun Juga berbobot
bagi akhirat. Ada banyak jalan untuk menjadi "manusia istim€wa"
mulal darl masalah-masalah sepele sepe*i gaya bicara, cara
berhubungan dengan orang lain, saat berhenti di lampu merah, saat
dilanda berbagai kesulitan hidup dll. Tidak kurang dari 40'an peluang
yang ada dalam kehidupan sehari-hari yang memungkinkan kita
menjadi manusia istimewa tersaii dalam buku ini. Dapatkan juga buku
gratls, ' 14 langkah praktis meniadi manusia lstimewa' yang akan
membuat diri Anda semakin istimewa.
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Meyakini Allah sebagai Sang Pencipta alam semesta tanpa meyakini keagungan kuasa-Nya,

bagaikan berlian tanpa pendar kilaunya. Cacat dan tidak sempurna, atau bahkan kehilangan

nilainya. Alih-alih memberi manfaat, akidah seperti ini sangat membahayakan. lbarat angin
puting beliung yang memporak-porandakan bangunan.

Kuasa Allah yang dir-naksudkan di sini adalah
kekuasaan-Nya yang mutlak dan sempurna.
Bahwa Dia, secara pasri dan hakiki, adalah Sang

Penguasa Tunggal seluruh alam manfaat dan
madharat di semesta ini. Mulai dari yang kecil
dan tampak sepele, sampai yang besar dan tak
terbayangkan. Mulai dari yang terlacak panca

indera, hingga yang berada di luar kemampuan
indera kita menjangkaunya.

Secara hakiki, hanya Allah-lah yang
berkuasa untuk rnenentukan siapa di antara
hamba dan makhluk-Nya yang akan
mendapatkan manfaat atau madharat itu, serta

siapa pula yang tidak mendapatkannya. Hanya
Dia satu-satunya dan tidak ada yang lain.

Allah berfirman di dalanl surat Yunus ayat
107, " J ika Allah nte nfunp akan s u atu ke nt udhara t a n
kepttdantu, ntaka tidak ada yang dapat

ntenghilangkannya kecuali Dia. Dan jika Allah
ntetryhendaki kebaikan bagi kamu, maka tidak ada

yang dapat ntenctlak karunia-Nya di antara hamba-

hantba-Nya. dan Dia-lah Yang Maha Pengampun lagi

MahaPenyayang."

Ayat-ayat serupa banyak bertebaran di
dalam al Qur'an. Ayat-ayat yang menjelaskan
tentang kuasa Allah dalam memberi pertolongan

dan melimpahkan' rezeki, dengan menihilkan
kemampuan makhluk, siapapun dan apapun dia,

melakukannya.
Sehingga tidak ada satu makhlukpun yang

mampu mendatangkan dan menghindarkan
manfaat atau madharat kepada dan dari seorang

manusia di alam ini. Bahkan untuk mbnolong diri
sendiri pun, sesungguhnya dia tidak dan tidak
pernah akan mampu.
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Meluruskan Fakta

Jadi, semua fakta tentang kuasa makhluk atas

makhluk yang lain, sejatinya bukanlah karena
makhluk itu memiliki kemanlpuan dan
kekuasaaan. Thpi yang sebenarnya terjadi adalah
karena Allah mengizinkannya terjadi.
Sebagaimana firman-Nya tentang para penyihir
yang dianggap manusia bodoh memiliki
kemampuan hebat dan luar biasa dalam hal
penguasaan manfaat dan madharat, "Danntereka
(para penyihir) itu tidak ntantpu ntembei ntadharat
dengan sihir ntereka kepada sectrang ntanusia pun,
kecuali atas izin Allah." (QS. Al.Baqarah ayat 102)

Jadi lika ada di antara kita yang rTgotot
mengatakan bahwa sejak dia berkunjung ke
gunung anu menjadi kaya, sejak berendam di
sendang anu jadi awet muda, sejak menyepi di
gua anu naik pangkatnya, serta pengakuan-
pengakuan yang sejenis, maka sebenarnya itu
senlua terjadi atas kehendak dan izin Allah.
Bukan karena kekeramatan dan kesaktian
tempat, benda, binatang, tumbuhan, atau manusia

itu. Dan keyakinan seperti ini jelas sangat
berbahaya karena merupakan akidah syirik.

Sebenarnya jika kita mau lebih jeli dan teliti,
jujur saja, di luar sana banyak orang-orang yang
melakukan ritual yang sama narnun tetap tidak
mendapatkan apa yang mereka cari. Hal ini tentu
saja karena Allah rnemang tidak mengizinkannya
terjadi;

Semua Atas Kuasa.Nya
Allah pernah memberi wahyu kepada salah satu
nabi-Nya, " Fahamilah untuk-Ku kecerdasan yang
lembut dan kelenTbutan yang tersamat sebab Aku
menyukainya." Ketika nabi itu bertanya tentang
apa arti kecerdasan yang lembut, Allah
rnenjawabnya, "J ika seekor lalat nenghinggapimu,
maka ketahuilahbahwa Aku yang nelakukannya.

J adi ntintalah kepada-Ku agar mengangkatnya. "Lalu,
apakah yang dimaksud dengan kelembutan yang
tersanrar? Maka Allah menjawab, "Jika sebutirbiji-
bijian datang kepa,Jamu, maka ketahuilah bahwa
Aku sedang ntengingatkanmu dengannya."

Sebuah madharat bisa datang dari seekor lalat
yang tampak kecil dan remeh, sedang sebuah

manfaat pun bisa datang dari sebutir benih yang
tumbuh. Dan kesemuanya adalah karena kuasa

dan izin Allah. Logikanya, apalagi madharat dan
manfaat yang lebih besar, jelas tidak ada secuilpun
yang terjadi kecuali karena kehendak Allah.

Hakikat Kecerdasan
Barangsiapa di antara kita yang bisa melihat dan
meyakini kuasa Allah ini, dialah hamba yang
cerdas secara hakiki. Yaitu dia yang mampu
melihat semua fenomena secara jernih, bahwa
AIlah berada di balik semua peristiwa;'mengatur
dan mengendalikaannya.

Ini adalah kecerdasan yang langka karena
lembut dan samar sehingga banyak manusia yang
gagal men-rilikinya. Kecerdasarf yang insyaallah
akan n-renyelamatkan pemiliknya dari noda-noda
kesyirikan yang menghancurkan bangunan iman
itu.

Sehingga, jika banyaknya musibah yang kini
terjadi harnpir setiap hari mengepung manusia,
gagal membuat mereka,menyadari kekuasaan
Allah dan kembali kepida-Nya, itu semua karena
kebodohan dan kerusakan akidah mereka. Jelas
bukan perkara mudah mengajak mereka
bersimpuh di hadapan Allah untuk mengakui
semua kesalahan dan melakukan taubat nasuha.

Sama seperti mengajak murid yang bodoh
mengerj akan soal-soal matematika.

Yang mengkhawatirkan dari kegagalan
mengakui kuasa Allah ini adalah berpalingnya
manusia kepada selain Allah. Apalagi berbagai
persoalan hidup yang makin berat, seringkali
menggoda kita untuk mendapatkan cara-cara
instan. Menumpulkan akal dan hati nurani karena

hanya berorientasi hasil duniawi. Termasuk
menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan.
Ini adalah sebuah kesalahan besar, dan ia sangatlah

membahayakan hidup kita.
Sedang sebenarnya, tidak ada sukses dunia,

apalagi akhirat, tanpa Allah, sekecil apapun
wujudnya. Maka, bagaimana kita masih saja

berpaling? (Abu Safana)

ar-ris al ah
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annah adalah asma amanina, cita-cita dan
harapan kita yang tertinggi. Seluruh aktivitas
kita, seharusnya adalah susunan dari

kecil misi kita untuk meraih

Jannah. Sehingga hidup ini seperti sebuah pro.
gram, memiliki misi yang hendak dicapai, yang
kemudian diturunkan menjadi program-program

turunan dengan target yang ditentukan. Dari
tahunan, bulanan dan harian.

Agar pelaksanaan program bisa lebih mudah,
kita bisa melih at prototipe atau contoh yang sudah

ada, yang telah sukses mendapatkannya bahkan
saat masih berada di dunia. Kita bisa temukan ini
pada orang-orang yang telah Allah janjikan dan
dipastikan akan masuk Jannah. Ada beberapa,
tapi yang paling utama adalah al Asyrah al
Mubasyarun bil jannah yaitu; Abu Bakar Ash
Shidiq, Umar bin al Khattab, Utsman Bin'Affan,
'Ali bin Abi Thalib, Thalhah bin ljbaidillah, Zubair
bin Awwam, Sa'ad bin Abi Waqqash, Sa'id bin
Zaid, Abdurrahman bin Auf, Abu Ubaidah ibnul

Janah.
Yang lainnya, ada beberapa shahabat yang

dirindukan Jannah seperti disabdakan Rasulullah

M,
'Ada empat sosok yang dirindukan oleh Jannah:
Ali bin Abi Thalib, Ammar bin Yasir, Salmaan Al-
Faarisi dan Al-Miqdaad bin Al-Aswad. Semoga

Allah senantiasa meridhai mereka." (Lihat Al-
Mu'jamul Kabier oleh Ath-Thabraani II : 6 : 14)

Bagaimana mereka dapat mencapai
kesuksesan sedemikian besaq dijamin surga
sedang nyawa masih di ada, kita bisa melihat cara

mereka menjalankan program hidup di dunia.
Kemudian kita bisa menyerap faidah dan
menjadikan mereka teladan.

Dari Abu Bakar ash Shidiq, kita bisa belajar
bagaimana membentuk loyalitas yang begitu
kuat, tak membabi buta tapi benar-benar lurus'
dan bilaksana. Semuanya hanya ditujukan ;j
untuk mencapai Ridha dan Jannah"
Nya. Dari Umar bin al Khattab,
bisa menyerap pancaran
keyakinan yang mendalam.
Kekuatan dan keberanian l
serta intuisi menegakkan a/
haq yangbegitu kuat. Yang

raffrifafi

kesemuanya berasal dari kejernihan hati dan
pikiran. Dari Utsman bin Affan, kita bisa menggali
dan mendulang lagi permata.permata malu yang
pada hari ini telah terkubur seiring waktu. Dari
Sosok Ali, kita dapat mencontoh kecerdasan yang

rasyid, lurus. Bukan kecerdasan yang digunakan
untuk mencai hilah (alibi licik), tapi kecerdasaan
yang selalu siap untuk menolong agama Allah.
Juga dari keenam selainnya dan dari para shahabat
yang mulia, manusia-manusia sukses di Akhirat
dan dunia.

Memang, kita tidak akan bisa menyamai
mereka dalam fadhilah atau keutamaair" Karena
bagaimanapun kita beramal kebaikan, melalui
mereka jualah kita kebaikan itu tersiarkan. Seperti
dikatakan, al fadhlu lilmubtadi wa |n ahsanal
muqtadi,keutamaan itu bagi yang memulai, meski
yang mengikuti bisa melakukan yang lebih baik.
Akan tetapi, cara dan sikap mereka dalam
menjalankan program hidup di dunia bukan
sesuatu yang mustahil untuk ditiru dan diterapkan
pada saat ini ataupun nanti. Wallahua'Lam. (vifa)

Tbladan
SepanjangMasa
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Dan apabla aku sakit. Dn !ah yangrnenyembuhkan aku Dut y*tgakan
rnematrkan ttku, kemudian akan menghdupkan.uku (kembah) (asy.
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Hidup rrdak akan ada artrnya tanpa doa dan bermunalat kepada Dzat

yang Maha Penciptr. Hanya dbngan doalah, kira nrampu nrerrghadapi
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icu, la juga brsa merlbuka pirrtu harapan al€n rahmat Allah :;c Karena,
dengan lrarapan dan permohorranlah krta mampu mcnjalani kehrdupan rnr

dari rrsia kanak-karrak hinega rua renta.

Sudalr sepantasnya kita selalu mengrngat bahwa Allah r:, Dzar yqng
Mahakuasa untuk m€lakukan apa sr1a, Lerma:irk nrrugulr krt.r clcng,an rasa

sakrt. Lluku irri mempersembahkan doa-doa sebagar obat penyenrbuh aras
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tcryatlt dan yang be-lwn terladr Jadl kalian wdlb u!1tuk \eialu ntenanFtkan
doa, watt ar hct rnba h a ntba Alla hl (HR. Hakim)
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Ya Sudah, Sembilan Dinar Saja!

Suatu malam ada seorang sufi yang tengah terlelap. Ditengah tidurnya dia
bermimpi sedang menjual seekor kambing yang gemuk
"Berapa harga kambing ini ?" tanya seorang calon pembeli.
"Dua belas dinar." kata sang sufi.
"Tujuh dinar."
"Tidak boleh."
"Delapan dinar." -:

"Tidak boleh."
Ketika tawaran mencapai sembilan dinar, sang sufi terbangun dari tidurnya. la

membuka kelopak matanya dan mengusapnya. Tak seekor kambingpun ia lihat.
Pun tak ada calon pembeli. Cepat-cepat ia memejamkan matanya kembali sambil

berkata.
"Kalau begitu, baiklah, sembilan dinar boleh kamu ambil."

aa.re,ij6,rr.,.ee
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Thrlru nrcndaki gunul'rg, kehidupan berumah

I ranggu aJalah perjalanan penuh liku yang

Itidrk nruJah. Ia juga tidak anran karena
banyaknya ancirman dan godaan y:rng mengintai
sepanjang perjalanan. Thpi, waktu terus akan
mclaju. Bertambah dari detik menuju detik
berikutny:r. Kita hanya harus memastikan bahwa
pertambahan itu mernbawa kita menuju tujuan
pend:rkian, puncak.

J:rngan tanya betapa indah pemandangan
yang akan tcrsaji dari atas puncak itu. Luar biasa!

Dcmikiirn komcntar para penclaki yang mampu
mcnggapair-rya. Sebuah keindahan spektakuler
yang menluaskan scmua kenikmatan panca
indera. Bahkan inder:r keenam; jiwa kita! Ia
menggetarkan seluruh persendian dengan
kenikmatan aneh. Benar-benar harga yang pantas

untuk seluruh daya upaya yang telah kita kerahkan.
Semua proses sulit itu telah terbayar lunasl

Thpi, berapa banyak dari kita yang bahkan ddak
tahu bahwa ada puncak yang dituju. Dan bahwa
mereka sedang berjalan mendaki? Berjalan berputar-
putar kehilangan arah. Tersaruk-saruk kesakitan di
jalan yang berdebu. Raga lelah di wajah muram dan
penampilan kusut masai. Amboi, kata apalagi yang bisa

mewakili keadaan mereka I

Padahal, hai, lihatl Keindahan ini bahkan bisa kita
nikmati di sepanjang perjalanan. Sawah yang
terbentang, sungai yang berkelok, mawar yang
mewangi, pinus yang misterius, bahkan desir angin yang

menusuk tulang, adalah fakta-fakta yang tersaji.
Memang tidak sesempurna pemandangan di puncak
sana, tetapi cukup untuk membayar jerih payah yang

telah kita belanjakan.

ar- ri s al ah
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Maka kita bisa beristirahat sejenak melepas

lelah. Berbincang dengan teman perjalanan seraya

menikmati dan mensyukuri perolehan sejauh ini,
serta mengumpulkan tenaga untuk menempuh
perjalanan selanjutnya. Bukankah dengan
demikian seluruh proses pendakian ini menjadi
indahl Karena ada banyak puncakbukit sebelum
puncak gunungnya sendiri. Dan itu harus kita
nikmati!

Maka, marilah berbagi dengan isteri-isteri kita
sebab merekalah teman perjalanan ini! Agar kita
bisa merasai keindahan demi keindahan yang kita
dapatkan bersama-sama, bahkan sejak menit
peftama kita memutuskan menjadi tim pendakian

puncak hidup berumah tangga; sakinah,
mawa.dah,danrahnwh.

Sdling membimbing, mengingatkan, dan
berbagi bekal. Bersamz-sotrla melacak peta jika
kita merasa tersesat, bersama-sama menyemangati
jika ada yang hampir menyerah, serta bersama-

sama menikmati waktu istirahat di kala penat.

Saling mendukung saling terhubung, sebab
perjalanan ini milik kita bersama. Jangan egois

dan saling menyalahkan sebab hal itu hanya akan

merusak semuanya. Jangan suka membandingkan

diri dengan rombongan yang lain sebab hal itu
hanya akan membuat kita kecewa. Jangan
berdebat kalau hal itu hanya meghamburkan
energi.

Satu hal yang harus kita tahu, kecepatan
perjalanan masing-masing dari kita berbeda-beda,

hingga waktu yang kita butuhkan untuk sampai

di puncak juga tidak akan sama. Namun itu
tidaklah penting. Hal yang paling penting adalah

bahwa kita telah menempuh pendakian dan
berusaha semaksimal mungkin menikmati seluruh
prosesnya. Bahkan andai Allah menakdirkan kita
tidak sampai ke puncak gunung karena satu dan

lain hal. Kita harus percaya bahwa hal itulah yang

terbaik, iruyaallah. Tbh, beberapa bukit telah kita
lalui dan nikmati.

Kemudian, meski kita harus fokus menuju
puncak, bukan berarti perjalanan ini harus tegang

dan mencekam. Kita bahkan harus menciptakan
suasana nyaman agar kondusif, sebab ini adalah
tamasya. Beristirahat seperlunya ketika

menghajatkan, menikmati bekal saat merasa

lapar, mengambil air wudhu ketika waktu shalat

tiba, mencium wewangian bunga yang
menggoda, menghirup hembusan angin untuk
melapangkan dada, bahkan menyapa'brang lain
yang kita temui.

Kita harus pandai-papdai mengatur
keseimbangan agar semuanya berjalan dengan

baik. Dalam kehidupan rumah tangga ia bemalna

kesehatan jasmani dan ruhani, kecukupan materi,

keharmonisan ke'luarga, hubungan sosial yang

sehat, keg,ajuan karir dan pengembangaq diri
yang teiirk,rr, serla merasakan.kenikmatan-
kenikmatan duniawi yang halal.

Grakhir, kita harus tahu bahwa kemajuan
perjalanan ini tidak diukur dari pencapaian-
pencapaian besat Thpi justeru dari yang kecil-kecil
namun terakumtrlasi dengan baik. Ia Serupa puzzle

yang terangkai dari potongan demi potongan.
Dalam hitungan panjang, ia bukan terukur dari
meter atau kilometer. Namun dari centimeter ke

centi meter berikutnya, bahkan seringkali dari
millimeter ke millimeter setelahnya.

Maka, memastikan diri bahwa kita masih

tetap berjalan ke depan dan tidak berbelok arah

ke belakang, itu sudah cukup dan layak disyukuri.

Apalagi jika kelelahan sudah demikian parah
mendera. Kita harus tetap berfikir positif meski

merasa tidak ada kemajuan. Kita juga harus tetap
yakin akan sampai ke puncaknya meski kini
sedang dalam perjalanan. Memohon pertolongan

Allah adalah hal terbaik yang bisa kita lakukan.
Sungguh, pendakian ini adalah kemestian

yang harus kita ambil. Dan semua pengorbanan

yang kita curahkan, akan mendapatkan balasan
yang sepadan . Iruy aallah! (Ttias)

/-- --\
Kami sampaikan maaf pada para pembaca

atas ilustrasi pada rubrik abawiyah Edisi

82.
Hal itu semata-mata karena kesalahan
editing.Semoga kesalahan serupa tak
terulang. (redaksi)

No.Bsvot.vtt/11 Rabiutrsani-Jumadit ffi il'ii^ftt;* E



eorang istri memiliki tanggung jawab yang
tidak sedikit dalam sebuah rumah tangga.

Merawat semua harta suami, menyiapkan
hidangan makanan setiap hari, mencuci pakaian,
mengurusi anak-anak dan kesibukan lainnya
yang ddak sedikit adalah rutinitas yang tak pemah
berhenti. Terlebih blla suami bekerja rutin setiap
hari, pergi pagi, pulang malam. Belum lagi, jika
suanli menginginkan penyambutan sang istri,
padahal bisa jadi ia sudah kecapean karena
kesibukannya di siang hari.

Melihat kondisi demikian, apakah tercela bila
seorang istri meminta suami agar dicarikan seorang
pembantul Lalu, apakah suami wajib
memenuhinya? Karena bisa jadi, dengan adanya
pembantu, sang istri bisa lebih berbakti pada
suaminya.

ar-risal ah
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Bila melihat contoh kehidupan di zaman Nabi
SA\W dan para shahabatnya, ternyata tidak sedikit

-"."i.u yang memiliki pembantu, dan istri-istri
Nabi juga memiliki pembantu.

Diceritakan dari Anas, ia berkata, bahwa
suatu ketika Nabi SAW berada di salah satu
tempat istrinya (AisVah). Lalu salah seorang dari
Ummahatul Mukminin (Zainab binti Jahsy)
mengirimkan sepiring makanan, dan tiba-tiba
Aisyah menyenggol tangan pembantu sehingga
piring pun jatuh lalu pecah. Segera Nabi SAW
mengumpulkan belahan piring tersebut, lalu
makanannya dimasukan ke dalam piring, dan
bersabda, "lbu kalian cemburu." Lalu beliau
mendahului pembantunya hingga membawakan
piring dan menggantikan piring yang pecah
dengan yang baik.
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Diceritakan juga dari Asma binti Abl Bakr, ia

menceritakan kondisi kehidupannya bersama
Zubair, lalu berkata, "...hingga Abu Bakar
mengirimkan seorang pembantu yang mengurusi
kuda." (HR. Muslim)

Rambu-rambu
Kebolehan dalam hal ini tentu secara umum
mengikuti aturan dan rambu-rambu syar'i. Maka
bila ia seorang wanita, ada empat hal yang perlu
diperhatikan: pertana, hendaknya pembantu
tersebut seorang muslimah. Kedua, ia bersama
salah satu dari mahramnya atau suaminya. Ketiga,

mesti menjaga batasan-batasan syar'i, seperti tidak
boleh berkhalwat. Dan keempat, hendaknya tidak
dibebani menangani pendidikan anak.

Ini semua demi kebaikan sebuah keluarga
dan menjaga dari hal-hal yang akan
mendatangkan bahaya yang tak pernah
terbayangkan. Dan ada sebuah data
menyebutkan, bahwa faktor utama dari problema

kejiwaan anak 70 7o penyebabnya adalah
pembantu.

Maka segala sesuatu harus disesuaikan dengan
kebutuhannya, tidak lebih dari itu. Bila tidak,
maka hanya akan mendatangkan problem baru
rumah tangga. Bisa saja dengan keberadaan
pembantu justru akan menjadikan seorang istri
lebih leluasa untuk pergi ke luar rumah, untuk
bekerja, pergi ke pasar, atau kesibukan lainnya.
Tentu ini bertentangan dengan tujuan syari'at
yang memerintahkan agar istri berada di rumah.
Sebagaimana fi rman-Nya, " Dan hendal<nya l<.anu

tetap di rumahmu." (QS. Al-Ahzab: 33 )

Wajibkah Dipenuhi?
Tidak wajib bagi suami untuk memenuhi
permintaan istrinya untuk mendatangkan
pembantu, karena tidak ada satu dalil pun yang

mewajibkan. Yang ditekankan dalam hal ini
adalah kewajiban seorang suami untuk menggauli
istrinya dengan baik. Blla sang istri sebelumnya
berasal dari keluarga yang berada maka
diusahakan sama perlakuannya dengan ketika
di keluarganya.

Dianjurkan bagi suami untuk mendatangkan
pembantu, tentu bila ia mampu, karena seperti ini
termasuk dari tuntutan bersikap baik pada istri.
Bahkan beberapa ulama mewajibkannya bila
kondisi seperti itu, dengan alasan {irman Allah
surat an-Nisa :l9, "Dan bergaullah dengan mereka

secara pdtut." 'Walaupun pendapat ulama ini
dipandang lemah karena ddak berdasar pada dalil
yang tidak kuat.

Yang Terbaik
Yang paling mendasar dalam hal ini.memang
komunikhsi suami istri yang mesti dibangun
sehingga ada kesepahaman dan saling pengertian.
Maka kurang tepat bila suami menuntut macam-
macam dari istri dengan dalih syar'i "tidak boleh
menolak", sementara istri dalam kondisi capek
dan tidak.memungkinkan memenuhi semua
tuntutan suami. Karena syapi'at pun
memerintahkan agar menggauli istri secara patut
dan baik.

Seorang istri pun mesti mencontoh teladan
Fatimah ketika datang meminta pembantu pada
Nabi SA\( Maka beliau jawab:

, t, J .1 t- 3,r'r'E-;""3 pr6;* AJ ;'pG *,-ll3i Yi

. 'n-r,', .' ,,'?' , t? ,
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'Akan aku beritahukan padamu sesuatu yang
lebih baik dari pada pembantu? Yaitu engkau
bertasbih pada Allah tiga puluh tiga kali ketika
akan tidur, bertahmid tiga puluh tiga kali dan
bertakbir tiga puluh empat kali." (HR. Muslim)

Dengan hadits ini, banyak ulama yang
berkesimpulan, bahwa orang yang selalu berdzikir
pada Allah Th'ala akan diberi kekuatan melebihi
mereka yang mempunyai pembantu, atau bisa

iuga Allah akan memudahkan semua urusannya.
Wallahulmu s ta'an. ( Fa j run)
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Mungkin diantara kita pernah merasa terganggu ketika hendak mengerjakan shalat. Bukan

karena ulah anak kecil yang bermain-main di masjid atau suara bising dari luar masjid. .

Penyebabnya justru dari kalangan jamaah shalat sendiri, karena ada yang membaca niat dengan
suara kiras. Bahkan tidakjarang ada yang mengulang-ulang niatnya dengan suara keras

sebelum mengangkat tangannya untuk bertakbir karena merasa belum mantap. Kadang

sampai imam rukukpun dia baru bisa menyempurnakan niatnya.

Hakekat niat
Ibnu Qayryim al-Jauziyah menjelaskan di dalam
kitab trgharsaul l-ahfan bahwa arti niat adalah
menyengaja dan bermaksud sungguh-sungguh
untuk melakukan sesuatu.

Niat merupakan sumber dari benarnya suatu
amalan. Karena jika niat benar, amal pun akan
benar pula, sebaliknya jika niatnya rusak maka
amal pun ikut rusak. Hukum niat adalah wajib
untuk tiap amalan, berdasarkan hadits:
"Sesungguhnya amal-amal itu tergantung pada

niatnya dan seseorang iru akan mendapatkan
balasan sesuai dengan yang diniatkannya." (HR.
Bukhori dan Muslim)

Karena niat pulalah, Allah menetapkan satu

kebaikan bagi seorang hamba meski ia belum
mengerjakannya.

ar-ri sal ah
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Perlukah dilafazhkan?
Sebelum beramal memang seseorang harus
berniat. Karena dengan niat akan diketahui
apakah amalan yang dikerjakan tersebut dalam
rangka ibadah kepada Allah atau bukan. Sebagai

contoh misalnya duduk di masjid. Hal itu akan
menjadi amal ibadah jika diniatkan menunggu
waktu tibanya shalat, i'tikaf, berdzikir kepada
Allah atau menahan diri agar tidak bermaksiat
kepada-Nya. Berbeda jika ia niatkan hanya

sekedar untuk istirahat. Bahkan akan berubah
nrenjadi kemaksiatan jika ia niatkan untuk
mengganggu orang yang sedang mengerjakan
shalat.

Lantas perlukah niat tersebut dilafazhkan
dengan lisan? Sebagian ulama' Syafi'iyah
(pengikut madzhab Syafi'i) dan Hanabalah
(pengikut madzhab Hanbali) berpendapat bahwa



melafazkan niat adalah sunah hukumnya, karena

bisa membantu hati supaya orang yang sedang

melaksanakan shalat pikirannya lebih terfokus
pada shalatnya. Mereka melandaskan
pendapatnya dengan perkataan Imam Syaf i
yang menyebutkan bahwa shalat itu tidak
sebagaimana zakat, tidak boleh seseorang memulai

shalat kecuali dengan dzikir. Mereka menafsirkan

dzikir di sini dengan niat yang dilafazhkan,
sehingga shalat menjadi tidak sah tanpa niat yang

dilafazhkan.
Namun dalil yang mereka pergunakan

tersebut dibantah oleh lbnu Qolryim al Jauziyah
dalam kitabnya,ZaadulMa'ad bahwa maksud dari
perkataan imam Syafi'i bukanlah melafazhkan
niat dalam shalat. Yang dimaksudkan dzilrir oleh
beliau adalah takbir atul ihr am.

Dengan demikian pendapat para pengikut
madzhab Syafi'i tidak bisa diterima karena dua
hal. Pertama karena kerancuan pemahaman
sebagian pengikut madzhab Syafi'i. Dan yar'-g

kedua karena pendapat ini tidak berhujjah
dengan satu dalilpun. Tidak ada satupun hadits
yang menyebutkan bahwa shalat itu dimulai
dengan mengucapkan niat.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah
menyebutkan dalam Fatawa Kubra bahwa
seseorang yang melafadzkan niat menunjukkan
kerusakan dalam berfikir. Karena jika ada
seseorang melafazhkan niatnya dengan
mengatakan, 'Aku berniat akan mengerjakan
pekerjaan ini." itu sama saja dengan seseorang

ketika hendak makan mengatakan, 'Aku berniat
hendak memakan makanan ini supaya kenyang,

dan aku berniat hendak memakai baju ini agar

bisa menutupi aurat. " Gntu hal ini menunjukkan
ketidakberesan akalnya.

Shalat itu dimulai dengan Thkbiratul Ihram
Rasulullah pernah mengajarkan tata cara shalat
kepada seorang sahabatnya :

Dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah

ffi masuk masjid. Lantas hda seseorarig masuk
'pula (ke masjid) dan mengerjakan shalat.
Kemudian dia datang menemui Rasulullah S
dan mengucapkan salam. Beliau menjawab dan
bersabda: "Kembalilah untuk mengerjakan shalat,

karena sejatinya engkau' belum mengerjakan
shalat". Orang tersebut kemudian mengulang
shalatnya.hingga tiga kali. Akan tetapi Rasulullah

1i$ masih saja mer.tyuruhnya untuk mengulang
shalatnya. Maka orang tdrsebut berkata: "Demi
Dzat Yang telah mengutusmu dengan kebenaran,
saya tidak bisa mengerjakan shalai yang lebih baik
dari yang demihan ini, Ajarilah sayal".. Maka
beliau bersabda: "Jika engkau berdiri hendak
mengerjakan shalat, maka bertakbirlah.
Kemudi-an bacalah (ayat) A1-Qurtan yang
mudah bagimu. Kemudian rukuklah hingga
kamu tenang dalam keadaan rukuk, kemudian
berdirilah hingga kamu tenang dalam keadaan
berdiri, kemudian sujudlah hingga kamu tenang
dalam keadaan sujud, kemudian bangkitlah
hingga kamu tenang dalam keadaan duduk.
Perbuatlah hal itu di dalam semua shalatmu".
(Muttafaq 'alaih).

Hadits tersebut dengan jelas menerangkan
kepada kita tentang tata cara shalat yang
diajarkan oleh Rasulullah ffiyaitu dimulai dengan

takbiratul ihram, bukan dengan membaca niat.
Dalil lain yang menyebutkan bahwa beliau

memulai sholat dengan takbir adalah:
Dari Aisyah @ts, berkata, "Rasulullah ffi

memulai shalat dengan bertakbir." (HR. Muslim).
Alhasil, tidak ada riwayat dari Nabi ffi baik

dengan sanad yang shahih maupun dha'if juga

contoh dari para sahabat dan tabi'in tentang
melafadzkan niat. Sehingga melafadzkan niat
tidak bisa disebut sunah dalam shalat. Dalam hal
ini, sebaiknya kita mengikuti pendapat jumhur
ulama yang menyatakan bahwa niat tidak perlu
dilafadzkan. Cukup dikuatkan dalam hati,
kemudian kita laksanakan shalat dengan khusyu'.
Wallahua'lam. (A.Han)
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. P0ilPES M0DERll D[RU$ $[t[M .
Ngobaran Pojok Mologadang Karanganyar Hp. 081329621263

Visl dan -misl Pondok Pesantren Modem Darus Salam
a. M€nyiapkan generasi lslam yang dapat menaladani kehidupan

Rasulullah SAW dengan berpegang teguh pada Al Quaan dan As
Sunah yang bermanhaj aqidah ahlus sunah wal jama'ah

b. Menyiapkan generasi lslam yang memahami dinul lslam secara
kafiah, t€rampll dan siap terjun di medan dakwah

c. Mencotak g€nerasi islam yang 'alim, muhanik dan mujahid fio
sabilillah

Pondok Pesantren Modem Darus Salam bertujuan mendidik santri agar:
a. Momiliki p€mahaman lslam yang benar sesuai dengan

pemahaman As Salaf Ash Shalih
b. Menjadikan anak sholih dan sholihah, berakhlaq karimah sesuai

nilai-nilai lslam ditengah keluarga maupun masyarakal
c. Mandiri dalam berfikir dan bertindak yang dilandasi pemahaman

lslam yang b6nar
d. Menguasal ilmu pengetahuan agama, ilmu pengetahuan umum

dan ketrampilan dasar hidup yang cukup untuk melanjutkan ke
j€njang pendidikan yang lebih tinggi maupun untuk
b€rsosialisasi ditsngah-tengah masyarakat

Santri mampu m€mbaca Al Quran d€ngan tajwid dan tahsin yang
benar
Santri mampu menghafal Al Quran minimal '10 juz dengan baik dan
lancar
Santri mampu menghafal haditsArbain dan hadits-hadits pilihan

yang lain
Santri mampu menghafal doa dan wirid harian yang masyru'
kemudian berusaha untuk mengamalkannya
Santri mamahami nilai-nilai lslamdan mengamalkannya dalam
kehidupan sehari-hari
Santri m€miliki k€trampilan berbahasa Arab, lnggris yang m€madai
Santii m€nguasai dasar-dasar ilmu kauniyah yang berguna dalam
kehidupannya
Santri memiliki ketrampilah hidup (life skill) untuk mandiri dan tidak
menggantungkan k€pada orang lain

Menyerahkan pas photo hitam putih ierbaru 3x4 sebanyak 6 (enam)
lembar, putri berjilbab
Menyerahkan ljazah asli dan 2 lembar fotocopy nilai UAS
M6ngisi formulir pendaftaran yang telah disediakan
Membayar uang pendaftaran Rp. 30.000,-
Mengikuti tes tulis psycho test
Dimasukan stopmap hijau untuk putra
dan merah untuk putri

Gelombang I : Tanggal 15 Juni - 10 Juli 2008
Gelombang ll : Tanggal 12 - 17 Juli 2OOa

Gelombang ll dibuka apabila pada gelombang I belum memenuhi kuota

Pondok P€santr€n Mod€m Darus Salam
d/a. PPM DARUS SALAM
Jl. Karanganyar- Batu Jamus Km. 10

Hp.081329621263

Meliputi : Matematika, Baca tulis Al Quran dan
Psychotest

Tanggal 11 Juli 2008:

Tanggal 12 Juli 2008 :

'Matematika
* Bacd tulis Al Quran
* Psychotest dan

pengumuman hasil test

Sumbangan pendidikan 1 tahun Rp. 80.000,-
Sumbangan perpustakaan 1 tahunRp. 50.000,-

Rp. 695.000,-
B. UANG SYAHRIAH
Untuk biaya makan dan asrama pilih salah satu
a. Rp. 225.000,- (minimal)
b. Rp. 250.000,-
c. Rp. 275.000,-
Nb. Daftar ulang belum termasuk uang seragam
Biaya seragam (bisa berubah sewaktu-waktu)

Putra Rp. 180.000,- (3 stel)
Putri Rp. 190.000,- (2 stel)

Daftar ulang mulai tanggal 12 - 18 Juli 2008
No.Rek. PP. Darue Salam:
BNI Ska. 0133055710 an Mu'in

krtc

A, UANG PANGKAL
Sumbangan gedung
Uang meja dan kursi
Uang Kesantrian 1 lahun
Uang K€sehatan 1 lahun

.i-t.

Drs. Hamdani,S.H

Rp.300.000,-
Rp. 150.000,-
Rp. 50.000;-
Rp. 65.000,-

t.
Ust. Mi'in Abu Muslim

I
ta

u

a.

b.

c.

d.

e.

t.
g.

h.

a.

b.

c.

d.
e.
I # Daritermlnal iuru6an

Tawangmangu turun di terminaupasar Bejon, naik
mlnlbus Jurusan MoJogedang turun dl PPM Darus
Salam

# Dari teminal Tawangmangu/teminal Karangpandan naik
bus iurusan Solo turun di teminal Bejen, naik minibus

iurusan Mojoggdang turun di PPM Darus Salam

Mojogedang, 30 Februari 2008

' Ketua Yayasan . .Mudir
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' ebirh irdalah s2rlilh satu hew:rn yal'rg luar
. biirsa. I:i mcnghtrsilkan uraclu, cair:ln lllal1is

.i,. , 'y,,,rg bisir menjacli ob:rt berbagai macani
penyakit. Sistcm koloni clalirnr m:rsyirrzrkirt lebah
menjacli simbol pcrsirtuiu1 llan kerjas:rnla yilng
apik clan tcrtatir r:ipi. Bcntuk sirrirngnya jtrga unik
tl:rn nrcnakjubkan.

Samng lcl''rah tcrciiri clari ktrmptrlan tabur.rg

bcrsisi clelapan ylilrg mcneurpcl srrtr.l sanla liiill.
Yrng mcnr[',uat silnlng lel-,ah mcnjatli bzrnguuau

yang hebat a.lalah sistcm vcntilasinyir. l-chirh t:lhu,
t.rntuk urcnyinrl'ran tnurlu yaug bct ku:rlitirs,
.lipcrlr rkrrn siu'irng yang nrcnriliki vcntilirsi tcrhaik
liglr kc[cnibrrl.rln silriu)gn]'il rcrjagl. Bcgitu juga,

srrraug hirnrs l.e rsrrl-rtr I5" C scllnra scpulrrh brrlan.

Llntuk nrcnjagli srrhrr dan kcIenrl',al)ar] silr:urg
ini pritli hlltus tcrtcr)tu, lcla kclonrpok kl'rusrrs

y'rrng bcrttrgus nrcnjagrr vcntililsi.

Jikl hlri panus, lcl.rh nrcnclinginkatrnya
.lcngrrn cirril yiurg rrnik. Jll:rn nr:tsuk slu':urg

Jipcntrhi lcbrrh. Sunrl.il nrcncnrpe I pir.ll strrrkttrr
kirYrr, rrrcrckrr nrcngiplsi sarilng tlengun suyul..

L)itlltti sirt'rtt-rg stltr.llr, rr.liirrt viurg tttustrk tlat'i
sirtrr sisi tcrtlorotrg kclrnir pltll sisi yurg llin.
I-c[.irh i'cntiliit()r \rur]g llin l.ckcrjir.li .lulanr
slrirtlg, nrellrl()r()llg Lr.llit'it kc sclttrLt strtlrrt sllriurg.

S. l,rttr it rr. l,'l'rrl' jttglr ;rtrt;rl tttt'ttj:rg;r
kcschlrtrrn slrilrign) l tlcuri tncnjltgl ktrirlttlrs

s

madunya. Dalam sarang terdapat sistem
ptenreliharaan kesehatan yang sempurna. Tirjuan
u tanra sistem ini adalah menghilangk an zat-zat
yiurg nrr.rrrgkin rnerrinrhulkarr bakteri dengan cara

mencegah zal-zat asing memasuki sarang. Untuk
iru, tlrrir pcujirllir sclalrr ditcnrpatkan pada pintrr
s;lrilng. Jikl suatu zat asing atau serangga
mcmasuki sirrang walau suclah ada tirrdakan
pcnccgahan ini, semua leb:rh bereaksi untuk
rttt'ngusirnyrt .lari sltratig.

Ur-rttrk hcnth asir.rg yang lebih Lresar yang

tidak tl:rpat dibu:rng clari sarang, cligunakan
mckanismc pcrt:rhirnan lain. Lebah membalsam
bcntla irsir-rg tcrschtrt. Mcrckir memproduksi suatu

zat yiing cliscbut "propolis" (rcsin lebah) untuk
pcnr[.alslunan. Rcsin lcb:rh ir-ri rliprotluksi dcr-rgan

cnnr nrcrnmbahkan cairnr-r khusus yang mereka
kcluirrk:rn clari ttrbtrh kcpacla resin yang
clikLrnrl,rrlkirr-r clari pohor-r-pohor-r seperti Pinus,

Hlwu'irr, tlan Aklsia. Rcsin lcbah juga
.ligtrnlkur untuk mcnirmbnl kerctakan patl:r

surirng. Sctclah clitamllrlkar-r pn.la rctakan, rcsin
te rsc[',rrt nrcngcring ke tika bcrcnksi tlcngau u.llra
.lirn nrcnrl',entr-rk permukaurr yuug kcri'rs.
L)cngirn tlcnrikiln, s:rnurg dapirt bcrt:lhiru dirri
iulcunliln ltrlr. Lcl.lh nicrrggr.ruak:ru zat it-ri

harnpir tlllunr scnrrra pekcrjir:rn mcrcku. (noc,

su tttlter: h.{fl r?l)rrhf.t.c(r}l)
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agi setiap muslim, segala aktivitas adalah
ladang pahala. Pengetahuan dan keahlian
seakan menjadi alat untuk mengolahnya.

Ketika seseorang memiliki pengetahuan dalam
banyak hal, juga terampil dalam menciptakan
karya-karya kebaikan, itu adalah karunia tiada
tara. Untuk yang demikian ini pula semestinya
kita berlomba. Seperti pengetahuan tentang
cabang-cabang ilmu syar'i, sekaligus terampil
dalam menyebarkan, baik dengan lisan maupun
tulisan. Tentunya setelah mengamalkan terlebih
dahulu.

Meskipun para sahabat secara umum
memiliki prestasi unggulan dalam suatu amal,
namun tidak sedikityang menonjol dalam semua

cabang kebaikan. Seperti Abu Bakar ash-Shidiq.
Bisa dibilang, beliau adalah pelopor dalam semua

lini kebaikan. Hal ini diakui oleh Umar bin
Khathab yang dalam beberapa kesempatan
mencoba mengungguli Abu Bakar ash-Shidiq.
Beliau berkata,

,*\\f 4f ,|"u,;l"n
"Tidak pernah aku mencoba mengungguli

Abu Bakar dalam setiap kebaikan, melainkan
beliau selalu mengungguliku. "

Begitupun dengan puteri beliau, Ummul
Mukminin Aisyah gf,, juga sangat menonjol
dalam banyak cabang ilmu. Seperti kesaksian

ar-risalah
No.83lVol.Vll/11 FabiulTsaniJumadil Ula 1429 H / Mei2008
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keponakan oeirau, Urwah bin Zubier ,r:,lr yang juga

ulama tabi'in terkemuka, '( '
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'Aku tidak melihat seorangpun yang lebih
paham dari Aisyah tentang al-Qur'an, juga

tentang fara'idh, tentang halal dan haram, tentang
fiqih, tentang ilmu kedokteran, tentang bahasa

orang Arab maupun nasab."
Di kalangan tabi'in kita juga mengenal

Abdullah bin Mubarak, yang mengisi banyak
umumya di medan jihad. Beliau seorang mujahid
yang piawai di medan laga, ahli dalam strategi
perang. Hebatnya, beliau juga dikenal sebagai

ulama, bahkan dijuluki sebagai Am irul Mukminin

filhadits, yakni pemimpin orang'orang mukmin
dalam bidang hadits di zamannya.

Di zaman pertengahan, kita mengenal
Syeikhul Islam Ibnu Thimiyah yang memiliki
keahlian dalam banyak bidang. Al-Qadhi Abu
Al-Fath bin Daqiq Al-led mengatakan: Setelah
aku berkumpul dengannya, kulihat beliau adalah
seseorang yang semua ilmu ada di depan matanya,

C



kapan saja beliau menginginkannya, beliau tinggal
rnengambil sekehendaknya.

Karena detailnya pengetahuan terhadap
masing.rnasing cabang ilmu, Kamaluddin bin Az-
Zamlakany pernah berkata, 'Apabila beliau
ditanya tentang suatu bidang ilmu, maka siapa
pun yang mendengar atau memerhatikan
(jawabannya), akan rnenyangka bahwa dia
seolah-olah hanya membidangi ilmu itu."

Bisakah Kita...?
Jiwa yang mencintai kebaikan akar-r bertanya-
tanya, nungkinkah aku bisa seperti mereka?
Lantas, bagaimana caranya? Bukan untuk gagah-

gagahan. Namun, agar setiap pengetahuan dan
keahlian bisa bernilai keshalihan, juga memiliki
peran yang besar untuk Islam dan kaum muslimin,

Untuk mendapatkan muld talenta, beragam
bakat, pengetahuan dan keahlian seperti mereka
atau tokoh lainnya, tidak cukup hanya melihat
prestasi yang telah mereka peroleh. Kita juga musti
melihat bagaimana mereka memulai, bagaimana
pula mereka berproses untuk itu.

Ada 'keyword', kata kunci yang bisa
mewakili upaya yang sudah ditempuh oleh orang-
orang yang sukses rnemiliki rnuld talenta. Yakni
mengoptimalkan semua pc'rtensi yang dimilikinya,
dan menggunakan waktu sebaik-baiknya.

Prestasi apapun yang telah kita raih sekarang,

setingkat apapun kemampuan kita hari ini,
sebenamya baru memanfaatkan sekian persen saja

dari potensi yang Allah berikan kepada kita. Pun
masih banyak waktu terbuang untuk hal-hal yang

tak berguna. Sudahkah kita memanfatkan waktu
sebagaimana yang dilakukan oleh kakeknya Ibnu
Taimiyah? Thtkala hendak masuk WC beliau
berkata kepada cucunya sambil menyodorkan
buku, "Baca di halaman ini, baca dengan suara

keras agar aku bisa mendengarnya dari dalam."
Itu tentang waktu. Adapun tentang potensi

yang kita miliki, baik berupa pendengaran,
penglihatan, hati, akal dan pikiran, seberapa
banyak telah kita gunakan untuk
mengembangkan potensi? Masing-masing kita
mengetahui jawabannya. Masih banyak hal positif
yang perlu kita dengar, hal negatif yang harus
kita tinggal. Masih banyak persoalan yang masih

Syafr,hsiyafi

perlu kitii pikirkan dirn umsrin tak penting yang
mestinyir kita sir-rgkirkan c'ltui iurgiur-iillgillr.

Bagaimana Memulai?
Untuk meraih sesuiltLr yang besar, hirnrs mernulai
cl a ri y ang ke ci l, lil ltr sc c rlri'r he r t tr hap
meningkatkan pengetahuan dar-r keahliannya
secirnr k,rrrtinyrr.

Rumus pertnma untuk memulai :rd:rlirh,
mengetahui sedikit, tentang banytrk. Yakni
mengetilhui semua dilsnr-dasar ilmu dirri berbagiii
cirb:rng ilmu, meskipun belum secara detail.
Henclaknya mendahulukan yang penting,
mendahulukan yang pokqk, c'lan yan! paling wajib
dan mendesak untuk di ketahui.

Berikutnya, mengetahui banyak tentang
seclikit. Pada tingkatan ini, hendaknya kita n.rulai

mengambil spesialisasi dari ilmu tertentu, fokus
padar keahlian dalarn bidang tertentu.

Hakik:rtnya, sctiilp nlanusia mcmiliki sisi

unggul yang berbcdir-bec'la. Baik clalam hal ilmu
l.naupun kcahli:rn. Scpcrti yirng dikatirkan oleh
h.n:'ul Malik :;,iir,

srr",yr ';; t^S JL-!)' -j J' ,l
"Sesungguhnya Allah uret'nbirgi amal

sebag:rimana membegi rizki. "
Maka yirng pelrtilrg untr,rk kita lakukan

adalah mendalanii dengan seksama, bakat dern

keahlian:rpa yarry paling n-renonjol dari kita. Untuk
selanjutnya lebih dipacu untuk dilatih dan
dikembangkan. Begitupula dalarn hal
pengetahuan di'rn ilmu syar'i.

Setelah kita merniliki spesialisasi ilmr-r dan
keahlian kirusus y:rng mcr.nadai, alangkah
baiknya jika kita r.nulai melirik kcpada
pengetahuan dan keahlian lain. Hendaknyn kita
tidak tergesa-gesa mclllvonis diri sendiri, saya

harrya b:ikat dalam satu ilmu terte ntu, atau hanya

membidangi satu keal'rlian saja. Hendakny:r kita
seliilu optin.ris untuk bisa memiliki banyak
pengetahuan dan keahlian yang bermanfaat. Ya

Allah, berilah mzrnfaat dcngan apa yang telah
Engkau ajarkan kepada karni, dan ajarkanlah
kepada karni tentang apa-apa yang bermanfaat
bagikami. Amin. (Abu UmarA)

No,83rVor.Vr/11 Rabiurrsani-Jumadir rf; irdiift]tfi* q
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PEN$TilEANAH TERBAIT{
DABITABTIT INSTITUTE

O METODE INI DILENGKAPI DENGAN KAIDAH T.{.'WID WARNAYANG DISESUNKAN
AI..MUSIIAF AI,.QUR AN RA$M UTSMANI

. RETATIP CEPAT MEMBACA AL.QT'R'AT,I DENGAN TARTIL

. TEI.AH DIUJI COBA 2 TAHUN DENCAN 7oo PESERTA

HASlLttvA: PRIVAT.-..rrX PERTEMUAN MUIAI BISA MEMBACA AL-QUR'AN

KOI,ECTIF'6X PERTEMUAN MUI^AI BISA MEMBACA AI.QUR'AN.

. IJNTUK SEMUA UMUR. TINGKAT KEMAMPUAN.

rt&bY::' 
;:' 'r' r:Lrlril;

CV. An'Nuur Putra Graha Gru$



lnlomod Penedmoon lonld Boru

l. C:rl<>n s:urtr-irv:ur,/rr':rti <l:rt:urg clcng:ur
cli:urliu- u':rlin1-:r <larr rucngisi linnulir
1>cn<l:rltar-:ur

2. Mcnl'cr:rlrk:ur lirt<> kopi ij:v;rh <liur

<lali:u nilai
ii. Mcnl'cralrk:ur p:rs Iirlo ilx l. crnpat

lcrnb:u' <lan 2r.1) tiga lcrrrlliu'
1.. Mernbay:u'pcn<l;rliariur ltp. 25. 000,-
5. Mengikrrti tcsting rnastrk

KFIEBIHAN&KEMUDAIIAN

l. Tenaga penpjar berkwalitas
2. Mutu alumni insya Alloh bisa diandalkan
3. Penpjaran bahasa Arab dengan LCD Projector

dengan sistem LI\IIA (Cukup Lihat fV A,ja)

4. Santri dari selunrh pelosoktrurah air
5. Alumni bisa melaqjutkan studi ke Pergrrman Tingg!

baik dalam maupunJluai negeri.
Diantaranya:

- LIPIA Jakarta (Putra/putri)
- Ma'had-ma'had Ali di berbagai kota
- Madinah
- Yaman
- Sudan
- f)anlainlain

6. Biaya termurah di antara pondok-pondok berkwalitas

o
l)<'rr<lalialarr <li rrlrlai lracl:r
Alracl, I f3.f rurra<lil Akhil I
S<'rrirr, ll li:rjal> l[29lIi
22.lrrrri s.<l I l..Irrli 2OOU M

l2!) s.<l

IPEN@@BA?TAN
GURAH

Gurah adalah pengobatan alami yang sudah turun-temurun dilakukan oleh masyarakat Yogyakarta dan
sekitarnya, untuk mengatasi berbagai masalah gangguan pernafasan. Pada awalnya pengobatan gurah

dilakukan dengan metode TETES LANGSUNG, yaitu dengan meneteskan langsung ramuan gurah kedalam
ronggahidung. Carainilahyangtelahterbuktisecaraempirisdapatefektifmangeluarkanracun(rokok/nikotin,
polutan) kuman, bakteri, virus, dll dari dalam rongga hidung, tenggorokan, bahkan paru-paru. Sehingga saluran
nafas akan menjadi longgar,lega, dan lebih fresh.

Namun cara ini kurang banyak diminati oloh orang, karena proses terapinya kurang begitu nyaman,

Alhamdulillah ditemukan cara baru yang lebih praktis dan nyaman. Albiruni herbals telah berhasil
memadukan ramuan kadisional gurah Yogyakarta dengan resep Herbanabi (Habba sauda) Tinggal minum
seperti obat biasa, Lendir/ dahak, dan kotoran lain yang mengandung toxin, oxidan, dll, akan luruh melewati
saluran pencernaan dan akhirnya dibuang melaluai keringatdan saluran pembuangan,

Manfaat kapsul GURAH ALBIRUNI

Dengan kombinasi ramuan herbal alami yang seimbang Insya Alloh bermanfaat untuk
mengatasi masalah pernafasan. Fungsi Utama:Antitusif(pereda batuk), Bronkodilator
(melonggarkan saluran pernafasan), Ekspektoran (peluruh dahak/ lendir) , Antibiotik
(menjaga tubuh dari serangan kuman), Anti inflamasi (mengatasi peradangan)

gEgAIKNAFAg

Qname 10 had habis 10 Juta
Subandi, S.Pd. , Riau HP 081371594379

Ayah saya sesak nafas dan

diopname di salah satu RS.

terkenal di Pekan baru.
Opname selama 10 hari habis

biaya 10 Juta, namun penyakit

sesak nafas belum juga
sembvh. Alhamdulillah ayah
saya memakai gurah 2 botol

sesak nafasnya hilang.

ALHAMDULILLAII

RIBUAt'l ORAtlG

IELAll I,IERA$AI(AN KHASIATiIYA
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i!*l,Yffiti.i[i:$"::ilffi !i!t!i!:d*5lli^i;"#t3;l]'JiilllBWnd*'^Rejan, lSPA,dll,Selainitujugaberfungsiuntukmelarutkannikotinrokok r!ryvr E 1'r
GUR{T,'TIr:' Bisa Anda Dapatkan disini:"

AgenAlbiruni Herbals: JAKARTA: M. Fajar 02192785030, KALTENG: Agung M 081 349250571, JOGJA: Arya SH 0811 268962, Hardi
081392592860 SOLO: ! hrdi 081567859533, INORAMAYU: H. Aas Syafrudin 08122070449, SUMSEL: A. Rahman 081373526790,
WONOGIRI: Mino 8A0273325636, KLATEN: lsbna lvladu 085229335599, UmuaWas 081 329252999; SRAGEN: Supri 08522981 911 0,
LAMPUNG (Metro): AnMr Heru Utomo 081379303405, (Tulang Bawang): Anik Riyati 081369547273, (WayJepara): Rismnto;
CIREBON: AFIFA[,'l 085224031 964, SUMUT(Langkat): Abu Sayyaf081 375596275, NTB (Bima): EdWn 085239760604, SEMARANG:
Agus W (024 703 1 001 2), KEBUMEN: [.1unaMr 081 79454778; PURWOKERTO: Srikundari 0281 681 968/081 6699784; CILACAP: lbu
frjem 08121510735; RIAU: Dahmin 08127536619; Abu Zahro 081365006589; SUKOHARJO: Adi 081802502960; KUDUS: Agil
Harmanro 085290045283; BOYOLALI: Yahya 081329366547; TAmKAN: Awan 081350315229; PACTTAN: Andi 085235609335;
AMBON: Arif 085243400910i BANJARMASIN: Aris 081348381666; PEKANAARU: Nasrudin 081378459393; ITALUKU: Arif
085243400910;SURABAYA:Suryadi081332057710; BATAM.ZainalAriin[48A.081364151611;PALU:|stnain085241371079;
ACEH: Raihan 081 377005456i BALI: Gigihtudika 081 5581 3S988; WONOGIRI: Suyatno 085229379877.

ffimm26"mM0[
Gilir.tn iJnd.t untuk

tncra,saf,'an it.g;i
TR.ANSFER: BRI Klaten No. 00350't000810531

. aln Fajar Suryani
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Gg. Kamboja Sedayulawas Brondong Lamonga.n Jatim 62263
lnformasi Pendafraran : Ketua Panitia : 085 230 230 600

Sekretariat Panitia : O45232775 420 I (0322], 664184

,/ "'*\c:)K,/

J Al-Qu/an dan As-sunah, sesuai
pemahaman Salafus Sholih

J Mampu berbahas Arab aktiv dan pasiv

J Memahami llmu Syare'ah dan Hukum lslam

J Memahami llmu Al Qur'an dan Al Hadits

Memiliki ketrampilan dan ilmu kewanitaan

JKULIYATUL I\,4U'ALLIMAT LANJUTAN PERTAIVA
(K[ilA Tl NGKAT SLTP-MTs)
l.Mendidik lulusan Ml atau SD.
2.Lama pendidikan 6 trahun ( 3 tahun di SLIP,

3 tahun di SLIA).
3.Tahun ke empat diikutkan Ujian Nasional SLTP
4.Setelah lulus 6 tahun akan disalurkan pada

Lembaga-lembaga Pendidikan lslam di lndonesia.
5.Semua santri harus bermukim di asrama Pondok.

Jrxurtvlrur vu'aLLilvlAT LANJUTAN ATAS

(KMA TINGKAT SLTA.MA)
1.1\rendidik lulusan SIVIP atau irTs.
2.Lama pendidikan 4 tahun (1 tahun untuk kelas

persiapan bahasa, dan 3 tahun program
intensif KlrA-SLTA.

3.Setelah lulus 4 tahun akan dielurkan pada
Lembaga-lembaga Pendidikan lslam di lndonesia.

4.Bagi lulusn SLTP dari Pesntren lain, dapat
langsung masuk program intensif 3 hhun tanpa
melalui kelas peFiapan, setelah dilakukan tes
Penempatan oleh pihak Pondok.

5.Semua sntri harus bemukim diasEm Pondok

JI.KMATtNGKAT sLTP-MTS

a,Calon sanlri dianlarorang lua /wali.
b.Menyerchkan folo kopi ijazah alau STTB SD-lIl,

2 lembar

c.Menyenhkan folo kopi hasil UNAS SD, 2 lembar
d.Pas Foto berjilbab, ukuran 3 X 4 sebanyak 4 lembar

dan 2X2 seb€nyak2lembar
e.llembayar biaya pendanaran sebarryak Rp 50.000,-
f.Meng6i Formulir yang disediakan panitia

g.Memasukkan semua persyaratan dalam stop

map beNarna meEh.

J, z.xnae rruoxnt s rtn-un
a.Calon sanlri dianlar o€ng lua / wali.
b.Menyerahkan foto kopi ijazah alau STTB SLTP-
MTs,

2 lembet
c.MenyeEhkan folo kopi hasil UNAS SLTP, 2 lembar
d.Pas Folo berjilbab, ukuEn 3 X 4 sbanyak 4
lembar

dan2X2sbanyak2lembar
e-Membayar biaya p€ndaiiaEn sebanyak Rp
50.000,-
f.Mongisi Formuliryang disediakan panitia
g-Memasukkan *mua persyaralan

dalafi slop map beMrna biru.

"Menyiapkan generasi muslimah agar bisa
memahami dan melaksanakan dienul lslam secara

kafiah. serta siap hidup mandhi dan sederhana "

Tanggal 25 Juni 2008 sampai 10 Juli 200_8,

Tanggal:

-). [,lenulis Huruf Arab
.J Membaca Al-Qur'an
J P.ikot".

Tanggal'l4Juli 2008.
Tanggal 15, 16, 17 Juli 2OOE (Ori€ntasi )

Naik bus jurusan Tuban. Lalu naik angkot jurusan
Blimbing, turun di Sedayulawas gang PondoUgang
Kamboja, Jalan kaki 4O0 meter
Oari Terminal Bung urasih.Surabaya
Naik bus ke Teminal Osowilangun, Lalu naik bus
jurusan Paciran / Brondong, Lalu naik angkotjurusan
Blimbing, Lalu naik angkot jurusan Tuban, turun di
Sedayulaws gang Pondol/gang Kamboja, jalan kaki
4mmeter.

*Ieneelu,a lPendo;frcrg;n Eo;ntrtrr.att fuaut
TAHUN PELAJARAN 1429.1430 H / 2008-2009 M

PONDOK PESANTREN ISLAM

NUAUG uUDA IISV gt lputnJ
Karangjati Kemranjen Banyumas Hp. 085 228 791 825 I 085227 224 132

Jffii
Mmdidiksantriwati lulusd sekolah dasar( SD / Mt ) dengm lmra pendidikan 4tahun. Lulusm unit inidihaapkan marpu memahmidasar-dotr ulumuddin, menghafal Al-
Qulmminimal 10 juz. mmpu berbahasa arab dan inggris se na mcngusai maleri umum setingliat SMP

M
l. Poq-Pes Islm Nurul Huda tlnit Putri mcranarrrkan kedisiplinan kepada santriwati dengan sistem kekeluargam. schingga terjalin hubtmgm yang hmonis

dtd4 sdtriwati dengan ustadzah sena sanlriwtti dengdr santriwdi yang lain.
2. Diasuh dan dibina oleh pua pengajar yang telah berpengalaman di bidfignya.
3. Sistcnr KBN{ bcrf'triative yarg tnerrilik beratkan pada teori ddn aplikasi sehingga dihrapkm tidak menjenuhkan.
4. Sarana dan prasarann ydlg nrenradni seda lillgklurgan viug kondusif.
5. Lolrsr nrudafi di.iilgleu dari rncilil srja.

.yttilltffitu7tEiltFtD
C' PcndaRaran di mulai Tarrggal I Juni l0 Juli 2008
C' 1'cs scleksi lmggal 6-8 Juli 2008-01 -l 5

C' Pengtnturrrrar lulrrs sclcksi'larrggal 9 Juli 2008
Calon santriwati sudah di pondok dan menyelesailan daftar ulang'lirnggal l0 .luli 2008.

Jjnilimntmaili
L Kampus Putri Nunrl Huda Km&iati Kenrrruljer llanluras tlP 085 228 791 a25 I 0a5 227 224132
2. Kampus hlra Numl Huda Karingreja Kutasari Purbalingga'l'elp. 02al 1659547 .

trst. I-ajtr hrjianlo ( Tambun Selalan ) Jl. Pemrrla llata Blok f. I no. 60 Pcnnn Pcmlata RcgencY Wonosari CibirugTelp.02l 883 73143 / 081 3I1 160 164.

Kcperlum
tranS'(iedung I Rp. 150.0C10

Perrldt:u rsrdtna : Rp. 300.000
Jumlah : Rp.450.000

J RUTE MENUJU PONDOK
Ke Purwokerlo

Syahrilah tidp bulan
SPP

Konsunsi
Nesrntrian
.hurlah

: Itp. 50.000
: Rp. 150.000
: Rp. 25.000
: Rp. 225.000

C' Ilusjunrsanjakana turun di tcminal PuNokeno naikjurusan.logja Kebunrcn turun di perempatan
Wijahan naik bccak Rp. 3000.-

C' Busjurusan Scmarang Cilacap via Punvorejo turun di perempatan Wijahan naik becak Rp. 3000,-
C' Busjunrsan Jo&ia 1 Solo Purwokedo via Kebumen turun di perempalan Wijahan naik becak Rp.

3000 -
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Muhasa6afr
Kegagalan memahami tujuan penciptaan manusia

yang hanya untuk beribadah kepada Allah saja,

akan membawa kita kepada berbagai keadaan
yang membingungkan. Sebab kunci memahami
hakikat kehidupan sekaligus .tabir pembuka
informasi kegaiban telah kita hilangkan. Ibarat
garam, kita telah hilangkan rasa asinnya. Lalu,
apakah ia akan tetap kita sebut dengan garam?

Pemahaman inilah yang akan merangkai
makna nubuwat kerasulan, kandungan kitab-
kitab suci tentang iman dan kekafiran, halal dan
haram, juga pertentangan kebenaran
dan kebatilan. Ia juga

kompas yang
menunjukkan jalan

duniawi mereka. Seakan-akan kita ingin
memasrahkan diri asal mereka mengajak. Karena
kita ingin menjadi seperti mereka. Perkataan
mereka kita jadikan rujukan, pandangan mereka
kita jadikan panduan, serta gaya hidup mereka
kita turutkan. Bahkan, seperti sabda Rasulullah
SAW ketika mereka membawa kita ke dalam
lubang biawak yang sempit, berliku, dan basah!

Memangnya, siapa mereka hingga
mengalahkan arahan ayat-ayat al-Qur'an dan

sabda baginda Nabi ;{g? Meski
sebenarnya bukan mereka yang

salah. Kitalah yang sdlah karena
melupakan teropong iman. Kita
kalah' sebab meninggalkan
dimensi akhirat. Hingga
perolehan duniawi tampak
sebagai satuasatunlQ

pertimbangan. Kita telah
keliru membangun
kekagumanl

Karena bukan hanya
hamba yang bertakwa yang bisa

menaklukkan dunia, hingga penampakan
mereka pun seringkali tampak mirip. Dan kita
bingung mengidentifikasi, bimbang
mengklasifikasi, dan ragu mengambil keputusan.
Sebab orang-orang kafir dan pelaku maksiat itu
terlihat begitu gagahnya. Mereka sangat hebat

dan layak mendapat ucapan selamat.
Kita lupa bahwa Islam memiliki nilainya

sendiri tentang siapa yang mulia dan hina di sisi

Allah. Dan hamba yang bertakwa itupun tidak
selalu identik dengan mereka yang marjinal dan
terpinggirkan; tidak berpendidikan, penuh
penderitaan, ketinggalan jaman, dan lusuh dalam
penampilan.

Meski yang dernikian pun, sejatinya,
bukanlah sebuah kehinaan dan kesalahan jika
mereka beriman bertakwa. Sebab kekayaan,
pendidikzrn, kemewahan, dan penampilan,
bukanlah standar manusia yang sebenarnyal

,
e

agil kita tidak
tersesat dan hilang arah,

cahaya terang yang
mengusir kegelapan, atau
keyakinan yang
mengenyahkan keraguan.
Hingga kehilangannya
adalah bencana akidah
yang luar biasa.

Ia juga adalah pondasi untuk membangun
semua keyakinan dan cara pandang. Grmasuk
tentang keberhasilan dan kegagalan,
keberuntungan dan kerugian, serta kekaguman
dan kehinaan. Ia meletakkan mizan, timbangan
nilai yang baku dan abadi, hingga Allah yang

memutuskannya berganti.
Kita percaya bahwa hamba yang beriman

bertakwa tidaklah serupa dengan manusia kafir
yangfajir. Yang beramal shalih bukanlah mereka
yang penuh dosa. Mereka berbeda sebab lahir dari
rahim iman yang berlainan. Mereka tidak sama,

dan [idak akan pernah sama meski kadang
tampak n'ririp satu sama lain.

Namun terkadang, kita hilang kontrol dan
kesadaran. Terbuai arus materialisme dan godaan

dunia yang melenakan. Hingga makhluk-
makhluk terkutuk di sisi Allah pun kita jadikan
panutan. Mata kita berbinar rnelihat perolehan

ar- risal ah
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Dengan membaca buku ini Anda akan
mengetahui:
- l5kaidahdalammenentukan

halal haram.
- S6jenisbinatangdanstatus hukumnya

(halal haramnya).
- Hikmah (manfaat) dari diharamkannya

beberapa binatang.

lngat, makanan haram yang kita makan dapat

merusak jiwa, raga dan ibadah kita. Waspadalah!

Dengan membaca buku ini, Anda akan diajak untuk berwlsata

ke rumah Nabi. Kegiatan wisata yang menyenangkan.

sekaligus mendatangkan manfaat bagi ruh dan keimanan.

Penulis buku ini akan memandu wisata Anda dengan
pengetahuan dan pengalamannya. Hinlga seakan Anda

mengamati keseharian Nabi dan apa-apa yang ada di

sekitarnya. Tapi jangan salah, buku ini bukan untuk memandu

Anda ke tempat lokasi di mana Nabi disemayamkan. Selamat

bergabung bersamawisatawan lain menuju rumah yang penuh

barakah ini.

"Umur umatku berkisar antara enampuluh

hingga tujuhpuluh tahun, dan sangat sedikit

di antara mereka yang mencapai usia itu."
(HR. at-Tirmidzi)
Umur produktif yang dimiliki oleh rata-rata

orang terkadang tidak mencapai 20 tahun

dari seluruh umurnya. Sisanya, habis

digunakan untuk melewati masa kanak-

kanak, tidur, makan, buang hajat serta

aktivitas manusiawi lainnya. Maka, perlu

kiranya kaum muslimin mengelahui kiat

memerpanjang umur, bukan dalam rangka

menambah kebahagiaan dunia, akan tetapi

untuk menambah kebaikan dan ketaatan

kepada Allah B. Temukan kialkiatnya di

buku ini.

F.ffiw
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Untuk membantu kita dalam memahami kandungan surat-surat dalam Juz

1l 'Amma, Syaikh As-Sa'di menghidangkan ke hadapan pembaca satu karya
9 yang sangat bernilai. Ditulis dengan ungkapan bahasa yang mudah

dipahami, jelas dan ringkas, buku ini memang sangat istimewa untukAnda.
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Buku ini akan mengungkap tentang seluk-beluk malu berikut contoh nyata
dari kehidupan para nabi dan para pendahulu umat ini yang sholih. lnilah

./ buku yang akan membimbing Anda dalam mengelola malu untuk melejitkan
V iman Anda sekaligus mengantarkan Anda untuk menggapai salah satu kunci

dari kunci-kunci surga. Selamat menikmati!
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Surat Al-Fatihah dan ayat Kursi merupakan surat dan ayat yang paling agung
I dalam Al-Quran. Keduanya laksana samudera yang memendam selaksa

J hikmah yang sangat menakjubkan. Temukan berbagai keajaiban dan
keagungan yang terkandung di dalam keduanya. Buku ini akan sangat
membantuAndal
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